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34. årgang nr. 132        Dec. 2011 
Hjemmeside: www.herskind-skivholme.dk  

hvor der bl.a. findes en ajourført kalender,  
og hvor de seneste numre kan findes. 

 

 Ældre oplysninger kan også findes på www.herskindsigt.dk  
 

 
Tombola ved spejdernes julemarked d.20.nov.2011 
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 Så kan vi snart sige farvel til 2011 og goddag til 2012.  
 Der sker voldsomme ting i den store verden, som vi ikke har indflydelse på: 
Naturkatastrofer og menneskeskabt krig og ufred. Vi kan kun hjælpe lidt og 
lappe på elendigheden -- men hvad så med de nære ting???  For en del år 
siden fik vi at vide, at vi bor i et smørhul. Samtidig får vi at vide, at det ikke 
er fedt med alt det fedt. Ak ja!  
  Passer vi så på vores lille prik på verdenskortet? Dertil må der nok svares 
"JA", for vi holder jo af det hele: "Her har vi kirke, og her har vi skole - 
her har vi boldklub og her har vi brugs. Mågerne fly'r, taber de no'et? Vi er 
alle i samme båd"  Her er også forsamlingshus -- endda i flertal -- og en 
ekstra landsby på Landsbyvænget. Ja, bliv bare ved. 
  MEN, vi må ikke gå hen og blive for selvglade, for så går alting i stå. Det 
ser det heldigvis heller ikke ud til. Det vidner vores kære blad om.  
  Vi bor på landet og hurra for det, og hos os sker der så mange gode ting, 
at vores borgmester, Jørgen Gaarde, har indstillet Herskind-Skivholme  til 
Region Midtjyllands Landsbypris 2012 med bl.a. den begrundelse, at her er 
der sammenhold og vilje. Men læg vel mærke til fortsættelsen: Indgangs-
vinklen til alle nye projekter er først og fremmest: "Hvad kan vi selv bidra-
ge med". Husk det, når der kaldes på hjælp til træning og alt muligt andet, 
for de gode gamle ting skulle jo også gerne fortsætte. 
  Heldigvis har vi mange, der får gode ideer --"ildsjæle" blev de kaldt en-
gang; men der skal også "vandbærere" til, hvis tingene skal lykkes, og der 
er nok at tage fat på: Hvor skal motorvejen ligge? Hvad med vindmøller? 
Hvordan går det med bussen til Skanderborg -  fungerer den? Hvad med de 
gamle? Gamle bliver vi, hvis vi lever længe nok, og hvad så, når haven 
bliver for stor, og der er guld i tænderne, stål i hoften og bly i benene?  
  Kommunen er ved at planlægge et nyt plejehjem i Skanderborg, for vi 
bliver flere og flere over 65 år - og også over 100 år! Det hedder ikke mere 
plejehjem, men lokalcenter. Jeg håber dog, at vægten bliver lagt på "hjem" 
og "pleje" og glem ikke, at vi stadig betaler både skat og moms. 
  Her hos os kan vi måske få lov til at blive, for der arbejdes på at få et 
Seniorbofællesskab med liv og kultur. Ideen er udsprunget fra Hertha 
Levefællesskab; men det kommer til at ligge et andet sted i Herskind. 

God jul og godt nyt år! Eva Bach 
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   HERSKINDSIGT er et kvartalsblad for "foreningerne" i den nordligste 
del af Skanderborg Kommune og indeholder oplysninger om aktiviteter og 
nyt i området. Næste nummer udkommer ca.10.marts 2012. Oplag 700 stk. 
Næste redaktionsmøde (frist for indlæg til marts-udg.) onsdag d.7.marts 2012. 
Bladet kan også afhentes ved kassen i Herskind Brugs. 
INDHOLD Dec. 2011   
   4 - 12 Landsbyrådet  
 13  Naturfredningsforening, Skanderborg Afd. 
 14  Herskindskolen  
 15  Nordlyset (Børnehaven)  
 16 - 17 Herskind Brugsforening 
 18 - 22 Herskind Grundejer- og Borgerforening 
  23 - 26 Aktivitetskalender 
  27 - 31 Herskind Boldklub 
 32 - 33 Herskind Forsamlingshus 
 34   Herskind Dilettanter 
 35  Skivholme Forsamlingshus 
  36 - 38 Skivholme-Sjelle-Skjørring sognes menighedsråd 
 39 - 41 KFUM-spejderne 
 42 - 45 Hertha Levefællesskab 
 46 - 48 Hovedbrud, annoncer og situationsfoto.  
Vinder af hovedbrud sept.2011: Hanne Andreasen, Fuglevænget 14 
Løsning på Hovedbrud i dette nummer (se s.46) kan som sædvanlig 
afleveres i kassen i BRUGSEN. Denne gang senest d.7.marts 2012.   
Forsiden er fra KFUM-spejdernes julemarked i Herskind Forsamlingshus 
REDAKTION:  Mail: Hagra@gefiberpost.dk                              
Landsbyrådet (tidl.kulturcenter) Hans Gravsholt  8695 4155  
Naturfredningsforeningen Hans Gravsholt  8695 4155 
Herskindskolen Kim Sørensen 8754 6828 
Nordlyset (Børnehaven)  Trine Krabsen Laursen  2145 7712 
Herskind Brugsforening Lis Weiling 8695 4177 
Herskind Borgerforening Mogens Grejsen 8695 4345 
Herskind Forsamlingshus Anna Margr.Kristensen 8695 4180 
Herskind Dilettanter Trine Holten Frengler 8695 4494 
Herskind Boldklub Kim Jakobsen 4060 3591 
Skivh.,Sjelle, Skjørring menighedsråd   Eva Bach 8695 4130 
KFUM-spejderne Anna Margr.Kristensen 8695 4180 
Skivholme Forsamlingshus Allan Bank Hasager  2989 0069 
Hertha Levefællesskab Rita E. Lambrecht 8695 4884 
      Ansvarshavende chefredaktør:  Hans Gravsholt 
Bemærk at kalenderen er på midtersiderne, som kan tages ud og hænges op
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Landsbyrådet: Telefon Mail  
Formand: Mogens Grejsen, Fuglevænget 21  8695 4345 grejsen@gefiber.dk   
Kasserer: Lone Mørch, Degnebakken 4 2341 7962   lmorch@gefiber.dk    
 Næstform.: Bo Sjøgaard, Ladingvej 29B   8695 4468 bo@sjoegaard.com  
Sekretær: Torben Kring, Lærkevænget 7 8694 4800  t_kring@post1.tele.dk 
Presse+PR.: Hans Gravsholt, Fuglevænget 8 8695 4155 hagra@gefiberpost.dk  
Suppleanter: Merete Milner og Inge Lorenzen 

Nyt fra Landsbyrådet 
 

Landsbydag den 13.april 2012. 
   Skanderborg kommune har netop skudt en storstilet ”Energikampagne” i 
gang, og i Herskind-Skivholme vil vi godt være med. Derfor har Landsby-
rådet besluttet, at temaet på næste års Landsbydag skal være ”Energi”, og 
vi arbejder allerede nu på at kunne præsentere rigtig mange spændende 
børn, unge og ældre, der vil fortælle og vise deres projekter frem. 
  Landsbydagen 2011 blev en stor succes, fordi så mange fra lokalsamfundet 
mødte op og deltog i dagen. Områdets institutioner og klubber bakkede op, 
og der var også rigtig mange, der kontaktede Landsbyrådet, fordi de havde 
ideer til boder og aktiviteter. Sådan må det også gerne være i år, og har man 
en god ide, kan man maile til inge.lorenzen@randers.dk eller møde op på 
planlægningsmøderne d.16.jan., 5. marts og d.26.marts kl.17 på biblioteket. 
Det fulde program offentliggøres i næste nummer af Herskindsigt. 

Inge Lorenzen. 
Herskind og Skivholme indstillet til Landsbyprisen 2012 

  Herskind og Skivholme er sammen med 10 andre landsbyer indstillet til 
Region Midtjyllands Landsbypris 2012. Det er Skanderborg Kommune, 
som har valgt at pege på Herskind og Skivholme. Et uddrag af indstillin-
gen, som er signeret af Borgmester Jørgen Gaarde, fortæller om grunden 
til Skanderborg Kommunes valg: 

’Der er i Herskind - Skivholme tale om et sammenhold og en vilje, som er 
forbilledlig for alle landsbyer. Indgangsvinklen til alle nye projekter er 
først og fremmest: ”Hvad kan vi selv bidrage med”.  
Man har i fællesskab taget hånd om at gøre Herskind - Skivholme til et 
interessant sted at bosætte sig, med skole tilbud, sportsaktiviteter og 
mulighed for indkøb af dagligvarer.  
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Der er udviklet rutiner for at byde nye tilflyttere velkommen til området 
med et samarbejde mellem Landsbyrådet for Herskind - Skivholme, 
foreningerne og Brugsen. Ingen bliver overset i dette landsbysamfund.’ 

Som et af de nyeste tiltag får madprojektet i Børnehaven også meget fine 
ord med på vejen : 

At man tænker i helhedsløsninger, viser initiativet med skolemadordnin-
gen. Her inddrages Hertha Levefællesskab i processen om et ”sundt mad 
tilbud” til skolen. Råvarerne er lokalt fremstillede økologiske og biody-
namiske produkter. De udviklingshæmmede brugere af Hertha skal stå 
for fremstillingen af maden.  

Se i øvrigt et flot indslag fra TV2 Østjylland om madprojektet på  
www.herskind-skivholme.dk  

  Sammenhold og initiativlyst. Indstillingen til prisen er en stor ros til de 
mange borgere, som over de sidste 5-6 år har gjort en stor frivillig indsats. 
Indstillingen fra Skanderborg Kommune opsummerer: 

’Herskind – Skivholme udmærker sig ved at være et stærkt landsbyfælles-
skab, som alle kan lære noget af, når det gælder udvikling af lokalsam-
fund via frivillig indsats.’ 

I Landsbyrådet håber vi, at det store sammenhold og lysten til at være med 
til at udvikle vores lokalsamfund fortsætter i de kommende år. Så en opfor-
dring herfra: Kom og vær med !  Deltag fx på vores fællesrådsmøde i febr., 
hvor vi i fællesskab beslutter Landsbyrådets arbejde for de kommende år. 
Afgøres i januar 
Læs hele indstillingen på www.herskind-skivholme.dk , hvor du også kan 
læse om de 9 andre landsbyer, vi er oppe imod.  Beslutning om tildeling af 
landsbyprisen forventes truffet i januar 2012 af Regionsrådet. Prisen over-
rækkes i foråret 2012 og med prisen følger 150.000 kr.  

Torben Kring 
 

Sund mad fra Hertha i Børnehaven 
Se omtalen ved Børnehaven på side 15 og side 41 

 

Læs mere om Landsbyrådet  
Se beslutninger, fotos og opnåede resultater på hjemmesiden 

www.herskind-skivholme.dk        
 

Der er Fællesrådsmøde d.29.febr.kl.1930 på Herskindskolen.  
Her bestemmes, hvad Landsbyrådet skal arbejde med fremover. 
Kom med dine ønsker. Det er også valg af 2 til Landsbyrådet.
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Landsbyrådet 
   Da mange måske ikke har mulighed for at benytte internettet til in-
formationer, vil der efterfølgende være en redegørelse for noget af det, 
der kan findes på internettet. 

Formandens bemærkninger 
Lykke er … at noget lykkes!  
  Landsbyrådet har nu virket i snart 5 år, og jeg har haft den skiftende for-
nøjelse at være formand, siden vi startede. Forløberen for Landsbyrådet 
var vores Kulturcenter, som eksisterede i 17 år med støtte fra skolen og 
med biblioteket som omdrejningspunkt.    
Hvordan er det så gået?  
  Jo, for det første er der sket det, at vi nu ikke længere har en lønnet koor-
dinator, så alt arbejde i Landsbyrådet foregår ved hjælp af frivillige. Og 
aktiviteterne finansieres via udgivelsen af HERSKINDSIGT. 
  Landsbyrådet er organiseret med Hans Gravsholt som daglig koordinator, 
og han sørger for, at de løbende aktiviteter - som har relationer til skolen - 
fungerer. Og han styrer lokaleudlån til diverse møder m.v. Så den daglige 
drift er i en fast gænge. 
  Som sekretær holder Torben styr på vores aktiviteter og møder, herunder 
holder os målene for øje, og Lone holder styr på kassen. Vi har været så hel-
dige, at 2 tidligere medlemmer af Landsbyrådet - Gunnar Hansen og Inge 
Lorentsen - har taget deres igangværende projekter med under armen og ar-
bejdet videre med dem i projektgrupper. Dermed har de aflastet bestyrelsens 
arbejde betydeligt. Inge varetager planlægningen og afviklingen af vores 
fælles Landsbydag, som er blevet en fast begivenhed i Hallen, og Gunnar 
har arbejdet videre med projektet med sund mad ”Mad med Perspektiver”, 
som nu realiseres i børnehaven ”Nordlyset” pr. januar næste år. Gunnar har 
også taget sig af projektet ”Maries Have” - med seniorboliger, og dette pro-
jekt er også ved at være fremme ved en virkeliggørelse. Sammen med næst-
formand Bo fra bestyrelsen har Gunnar også godt gang i arbejdet med at 
forhindre en motorvej syd om Lading Sø.  
  Når der derudover er en masse andre, der frivilligt springer til, når der er 
brug for en hjælpende hånd, så har formanden kun tilbage at sætte sig ned 
og få gode ideer, og det passer mig fint …så tak for det!  
Lykkeligere kan en formand ikke blive! 

Glædelig jul og Godt nytår Mogens Grejsen     

Status på udbygningen af rute 26 Århus – Viborg 
  D.12.sept. blev der holdt et informationsmøde i Skivholme Forsamlings-
hus. Mødet blev afholdt med deltagelse af ca. 65 personer, primært fra lo-
kalområdet. Det var et virkeligt konstruktivt og positivt møde. Styregrup-
pen fortalte om de ændrede linjeføringer og deltagerne på mødet kom efter-
følgende med forslag til aktiviteter og aktioner når linjeføringerne blev 
offentliggjort medio oktober måned 2011. 
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Landsbyrådet 
   Mange af forslagene ER der startet op på – bl.a. et forslag om at få udar-
bejdet en oversigt over alle høringssvarene. Ligeledes har vi styr på de even-
tuelle truede dyrearter der kan have betydning for anlæggelse af motorvej. 
Den første problemstilling har revisor Lars Christensen hjulpet med og den 
anden får vi hjælp til fra en biolog fra Skanderborg Kommune. 
  Vi havde regnet med at “tage arbejdstøjet på igen” medio oktober måned, 
når de nye linjeføringer blev offentliggjort. Men offentliggørelsen blev ud-
skudt til primo november; - og på forespørgsel til projektlederen er forvent-
ningen nu, at offentliggørelsen sker inden Jul (altså julen 2011). 
  Efterfølgende har vi så en 8 ugers indsigelsesperiode, hvor vi bl.a. skal 
have kontakt til: Kulturarvsstyrelsen - Århus Lufthavn - Århus Byråd - 
Skanderborg byråd - Trafikministeren/trafikudvalget og Pressen. 
  Så der bliver nok at tage fat på i den kommende periode. 
  Efter informationsmødet i september måned er der opstartet en ny gruppe 
mod den sydlige linjeføring. Gruppen er centreret omkring Herskind Hede. 

På Motorvejsudvalgets vegne Bo Sjøgaard 
 

Seniorboliger i Herskind. ”Maries Have” 
   Støtteforeningen til fremme af omsorgsinitiativer i Herskind-Skivholme 
har netop afholdt det 2.informationsmøde. Mødet blev afholdt som advents-
møde og fandt sted i Herskind Forsamlingshus tæt på vores forhåbentlig 
kommende domicil. 
   Mødets indhold var en redegørelse for, hvor langt udvalget er kommet 
med henblik på ældrepleje og omsorg samt en redegørelse omkring de 
yderligere faciliteter, vi ønsker. 
  Groft ønsker vi en etablering i Herskind med ca. 22 boliger af varierende 
størrelse til enlige og par i et naturskønt område med udsigt over Lyngby-
gård Ådals vide og skønne landskab. 
  Vores fællesarealer skal omfatte spisefaciliteter og møde-ditto. De fælles 
måltider skal bygge på anvendelse af biodynamiske og økologiske råvarer. 
Vi har planer om en torvecafé, en sansehave, et fællestorv med husdyr og 
et sundhedshus. Byggeriet tænkes udført med vægt på tilgængelighed og 
en handikapvenlig indretning  
  Vores grundlag har fra starten været med udgangspunkt i spørgsmålene: 
Hvorledes kan vi sammen forme et seniorliv i overensstemmelse med det 
liv vi har levet, centreret om væsentlige temaer hentet fra kunst, natur og 
menneskelige relationer? 
Hvorledes kan vi tage skridtet ind i fællesskab, selvstændigt og i frihed? 
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Landsbyrådet  
Hvorledes kan vi som ældre medvirke til løsning af plejeopgaver i lokal-
samfundet? 
Hvorledes kan vi skabe mulighed for indbyrdes liv og derigennem under-
støtte hinandens udviklingspotentialer og initiativmuligheder? 
Hvorledes kan vi se døden som et naturligt og meningsgivende aspekt ud 
fra bevidstheden om dødens nærvær som en kvalitet? 
  Det skal være muligt at blive boende, selv om man bliver plejekrævende, 
og vi ser det som noget meget væsentligt, at vi lever i et gensidigt fælles-
skab med opgaver baseret på venskabet som fælles dannende kraft, hvori 
den enkeltes ressource ses som et nødvendigt og naturligt bidrag til helhe-
den. Endelig skal bofællesskabet etableres med en åbenhed til det omkring-
liggende samfund. 
   Maries Have har i løbet af eftersommeren ført forhandlinger om en ejen-
dom på Præstbrovej, og vi håber, at det lykkes at nå til enighed med sæl-
gerne inden årsskiftet. 
  Derefter etablerer vi en fond, der skal stå som ejer af grund og bygninger 
med den begrundelse, at en fremtidig formuetilvækst skal blive i fonden 
til fordel for beboerne i Maries Have. 
  Finansieringen af købet regner vi med at få gennem vores bank med 
opbakning fra beboerne i form af kontant indskud på 10.000 kr. og en 
kaution for projektet på 25.000 kr. pro persona. 
Vores tidsmæssige perspektiv er, at vi kan flytte ind i boligerne om 2-3 år. 
  Hvis du har fået interesse for vores projekt, er du meget velkommen til at 
kontakte Maries Have via mailadressen gunnarhansen@tdcadsl.dk  
 Interessen kan dels være som støttemedlem, som koster 100 kr./person /år, 
eller det kan være som indskyder og senere mulig beboer i form af tilsagn 
om økonomisk støtte og kaution. 
  Hvis du er interesseret i at yde et stykke arbejde i et af vore udvalg, kan 
kontakten ske på samme måde. 
  Vi regner med at afholde næste informationsmøde i 1.kvartal 2012 og vil 
på det møde sende en bredere invitation ud til lokalsamfundet i Skivholme 
sogn. 

På vegne af Maries Have: Gunnar Hansen 
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Landsbyrådet 
 

Vindmøller syd for Hertha 
   Hørslevgruppen har fulgt debatten  om modstand mod kæmpevindmøller 
på land. Se www.stilhed.eu eller søg efter kæmpevindmøller på Google. 
Her er der mange indlæg om emnet. Det drejer sig især om lavfrekvent støj 
og om lysvirkninger fra vingerne. Se også på Facebook og hjemmesiden 
www.hoerslevgruppen.dk.  
   Gruppen har udarbejdet en folder og skema til underskrifter, men den har 
bestemt, at de først skal omdeles umiddelbart før emnet skal til behandling 
i Aarhus Byråd, hvilket sandsynligvis bliver først i 2012.  
   I folderen bliver der redegjort for generne og de store sundhedsmæssige 
problemer, der er for både mennesker og dyr. Eksperter på området ”støj” 
påpeger, at den lavfrekvente støj udbreder sig lettere end anden støj og har 
nemmere ved at trænge ind i boliger.  
   I Danmark beretter naboer om søvnforstyrrelser og kronisk stress på 
grund af støj. Manglende søvn er påviseligt forbundet med øget risiko for 
bl.a. hjerteproblemer, depressioner og generelt forringet livskvalitet. 

Hans Gravsholt 
Lektie-Café 

  Lektiecaféen fortsætter efter nytår. Det er hver tirsdag kl.1330-15. Vi er 
interesserede i hjælpere. Det kræver ikke særlige kundskaber, men kun lyst 
til at have kontakt med eleverne.  

Nærmere oplysninger: Jette Liborius og Hans Gravsholt 
 

EDB for ældre på HERSKINDSKOLEN 
Tirsdage og onsdage kl. 15 - 17    

  Undervisningen er for alle, men henvender sig hovedsagelig til ældre - 
både begyndere og øvede - og er næsten gratis. Der betales dog 30 kr./gang 
for undervisningen, kaffe og materialer. Man skiftes til at have brød med 
til kaffen. Der er endnu ledige pladser på tirsdagsholdet. 

1. undervisningsdag efter nytår er tirsdag 10. jan. 2012. 
  Så er du i tvivl om at bruge en computer, så er der her en mulighed for, at 
få det lært næsten gratis. Alle får lov til at bestemme det, de gerne vil lære, 
og ud fra det laver læreren et stykke papir, som afprøves på skolen, og så 
kan man tage det med hjem og prøve det hjemme ved sig selv. 

Mød derfor op og hør nærmere eller ring til Hans Gravsholt på 8695 4155 
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Landsbyrådet 
 

Patch-Work med mere 
Vi er nogle, der mødes hver anden onsdag på Herskindskolen og syr Patch-
Work. Hvis du har lyst til andet som fx lave kort, brodere, filte eller strikke, 
så kom og vær med. Vi mødes i håndarbejdslokalet kl.19 til ca.2130 i alle 
lige uger. Vi starter efter nytår onsdag d.11.jan. 

Hilsen Anne, Aase, Sysser, Jonna og Lisbeth(tlf.8695 4508) 
 

Lokalhistorie 
    Lokalhistoriegruppen i Herskind er fortsat interesseret i oplysninger om 
”gamle dage”. Det kan fx være billeder, avisomtaler eller andet, der er duk-
ket op ved en oprydning. Hvis det ønskes, vil materialet blive tilbageleveret 
efter indscanning. Aflever det til mig, der vil give det til Galten Lokalarkiv. 
   Lokalarkivet har medvirket ved dyrlæge Jørgen Grymers 2.”optræden” i 
biblioteket. Også 2.gang var der fuldt hus, og deltagerne fik også 2.gang en 
munter fremstilling af hans erindringer. Mange af hans ”historier” kan læses 
i Annales nr.21, som lige er udkommet og kan købes i Herskind Brugs. Der 
er i øvrigt også et par artikler fra Herskind. 
  Betjeningstiderne i Lokalarkivet er mandag kl.14-16 og torsdag kl.16-18. 
Alle kan i Galten Biblioteks åbningstider komme i Lokalarkivets forrum 
ved at låne nøgle af bibliotekspersonalet.  

 Hans Gravsholt  

Nyt fra Galten Bibliotek 
Tag børnene med på biblioteket og kom i den rigtige julestemning. 
Oplæsning/fortælling  ved Line Weng Nielsen og Sanne Jensen på 

følgende tidspunkter : 
Mandag d.5.december kl.16.30        Lørdag d.17.december kl.11.00 
Mandag d.19.december kl.16.30 og Onsdag d.28.december kl.15.00 

 

Galten Bibliotek ønsker alle vores brugere nord for  
det store vandskel en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

Sæt allerede nu X i kalenderen torsdag d.26.januar kl.1930, hvor  
Bent Nielsen, Herskind, kommer på Galten Bibliotek og fortæller  

om Hans Kirks forfatterskab. 
 Anne Sofie Flintholm 

Bogen kommer til dig 
Har du ikke mulighed for selv at besøge biblioteket i Galten, kan du blive  

”Bogen-kommer-låner”. Ring til Brita Rodam på tlf.: 8794 2890 og hør nærmere.  
Brita Rodam 
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Landsbyrådet 

Landsbysamvirket 
   Projektet ”Liv i forsamlingshusene” har i 2011/2012 arrangementer de 
samme steder som i 2010. Kontakt evt. Egon Kjær Sørensen 7578 2572 
eller Jesper Simonsen 8794 7812 for yderligere oplysninger. 

Kend din egn 
 Den 3. tur var d.10.sept. og gik til området syd for Skanderborg med start 
i Sneptrup Præstegård kl.10. Også den var vellykket med ca.40 deltagere. 
Se billeder fra de 3 ture på www.landsbysamvirket.dk. Der er planer om at 
arrangere én måske to ture i 2012 - sandsynligvis i den vestlige og østlige 
del af Skanderborg Kommune. Mere om dette i næste nr. af Herskindsigt. 

 
Velkomst i Snebtrup Præstegård 

 
Der orienteres om Ejer Baunehøj 

Generalforsamling 
  Landsbysamvirkets generalforsaml. er kl.19 d.23.febr. i Borgernes Hus, 
Veng. Her skal der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. Den nuværende er: 
Lars Andersen, næstform. Rødkildevej 6, Tåning L.Andersen@kws.com  
Arne Nørskov, kasserer Præstehaven 3, Hylke arne@hylkeinfo.dk  
Hans Gravsholt, sekretær Fuglevænget 8, Herskind hagra@gefiberpost.dk  
Orla Jegstrup, webmaster Allégade 3, Jeksen       info@landsbysamvirket.dk  
Jørgen Walter Pedersen Veng Skovvej 1, Veng  petersen.veng@gefiber.dk  
Egil Jørgensen Hårbygade 9D, Hårby  egiljorg@post1.tele.dk  
  Som der fremgår er der p.t. 6 i betyrelsen. Lars, Orla og Hans er på valg. 
Der mangler altså én, og måske vil det være godt med friske kræfter. Des-
uden mangler der en repræsentant fra kommunens vestlige område. 

Hjemmesiden 
  På hjemmesiden www.landsbysamvirket.dk findes der også referater fra 
bestyrelsesmøderne. Se også i venstre kolonne Om os, hvor der kan klikkes 
på Bestyrelse og Vedtægter. Vælg i venstre side også Landsbyerne. På kor-
tet over kommunen kan der vælges en aktuel landsby, og her findes der op-
lysninger om landsbyen.        Hans Gravsholt 
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Landsbyrådet 
 

Sporet ved Herskind og nyt spor ved Præstbro 
    

   Rom blev ikke bygget på én dag, men nu er der endelig lidt nyt i sagen 
om fugletårn og etablering af en lille sø på Herthas eng syd for Engvej, 
altså ud for det planlagte fugletårn. Det gælder også sporet vest for Præst-
bro. Det tyder dog nu på, at der kan findes en løsning. Men nu lidt om det 
seneste i ”sagen”: 

  Planerne har stået på i flere år, men det ser nu ud til, at det lykkes at få et 
spor etableret her. Som alle forhåbentlig har registreret, blev Lyngbygård Å 
for få år siden genslynget – dvs. at åens forløb blev ført tilbage til omtrent 
det forløb, den havde før udretningen i 1930-erne.  

  Herved blev naturen meget flottere. Der blev ved genslyngningen lovet 
lodsejerne, at der ikke blev offentlig adgang mod deres ønske, og derfor har 
der været problemer med det. Løsningen bliver, at personer fra Herskind 
skal omkring Skovby Nord for at komme rundt på sporet. Det giver motion, 
men naturen er i ådalen. 1.dec.var der endnu et møde om det. 

  Sporet drejer ca.1 km vest for rensningsanlægget mod nord, og der etable-
res en gangbro over åen, så man nord for åen kan komme lidt op mod Sjelle 
og derefter mod øst ud til Stationsvej tilbage til Præstbrovej. Det bliver en 
flot tur, men knap så varieret som ”det gamle spor”. Derimod bliver det let-
tere at se, hvordan åen er blevet genslynget. 

  Projektet er et samarbejde med mange interesserede. Det er lodsejere, 
Landsbyrådet, Spejderne i Herskind, Hertha, Naturfredningsforeningens 
Skanderborg Afd., Ornitologerne, Turistforeningen, Naturstyrelsen Søhøj-
landet, Folkeoplysningsudvalget og Skanderborg Kommune, Afd. Natur og 
Miljø. Der er opnået tilskud til broen over åen og til etablering af et fugle-
tårn ved ”det gamle spor”. Herved får vi i vores område endnu flere mulig-
heder for at opleve den flotte natur, der er i nærheden af, hvor vi bor. For-
håbentlig vil mange bevæge sig ud i naturen og samtidig få motion.  

  På et møde d.1.dec. i det grønne råd om projektet var deltagerne enige om, 
at der i dec. skulle søges om midler til det. Der kan dog godt ændres lidt på 
det, og man regner med, at noget af det (fx fugletårn P-plads og ny sø ved 
Engvej) kan blive færdige til indvielse inden skolernes sommerferie. 

 Hans Gravsholt
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Skanderborg afdeling               
 

DN-tur januar kvartal 2012  
D.4.febr.kl.13: Kyndelmissetur. Start på P-plads ved Præstebakken 1 i Ry. 
Turen går til Knudsø-Nord Fredningen og til Skæggeskov. Mere i pressen. 
Desuden er der planlagt 9 andre ture efter marts. Mere om dem i næste nr.  
 

Årsmøde 
  Mødet var torsdag d.10.nov. og blev afholdt i Kirkecentret, Skanderborg. 
Planchef Bente Hornbæk holdt et oplæg om, hvordan man udvikler kommu-
nen og bibeholder naturen. Skanderborg Afd. af DN har ca.1800 medlemmer. 
  Bestyrelsen består herefter af: 
Navn   Adresse    E-mail  

Olaf Møller, form.     EEngvej 9  8680 Ry  olaf.moeller@mail.dk 

Niels Thernøe, næstfm   Ottestoften 17 8660 Skanderborg niels-thernoe@mail.dk 

Aksel Bang, sekretær  Kollens Møllevej 23, Adslev 8362 Hørning aksel@bang.mail.dk 

Søren Brandt  Skovparken 49  8660 Skanderborg hasomb@os.dk 

Jacob Andersen  Gyldenmuld 3, Gram  8660 Skanderborg jacobsoelgaard@gmail.com    

Otto Andersen  Kielsgårdsvej 29 8680 Ry  karot@andersen.gmail.dk 

Karin Vibeke Nielsen  Skivholmevej 74, Skivholme 8464 Galten kvnielsen@gefiberpost.dk 

Torben Møller  Veng Bakkevej 4, Veng 8660 Skanderborg dyrnesli@mail.tele.dk 

Gerda Laursen  Skovbyparken 25, Skovby 8464 Galten natur@laursen.mail.dk 

Henrik Borgtoft Pedersen   Gl. Ryvej 13, Adslev 8362 Hørning borgtoft@hotmail.com 

Bente Andersen  Gyldenmuld 3, Gram 8660 Skanderborg  bentegyldenmuld3@hotmail.com 

Hanne Borre  Lyngdalvej 8 8752 Østbirk  hb@postkasse.net 

Klaus Egholm  Virringvej 42, Gram 8660 Skanderborg  egholm@mail.dk 

Keld Mortensen  Fyrreskrænten 3, Gl. Ry 8680 Ry keldmortensen@natureeyes.dk 

Hans Gravsholt  Fuglevænget 8, Herskind 8464 Galten  hagra@gefiberpost.dk 

Suppleanter        

Jens Lützen  Søtoften 19, 1. 8660 Skanderborg  mjluetzen@mail.dk 

Jan Hougaard  Lyngdalvej 8  8752 Østbirk  hb@postkasse.net 

Poul Ganer  Isagervej 23 B  8680 Ry  poul@ganer.dk 

Gert Thøgersen  Kirsebærvænget 39  8464 Galten  gert.privat@webspeed.dk 

 

Hans Gravsholt 
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  Nyt fra Herskindskolen 
 

 
 

 Først vil vi gerne fra skolen sige tak for en god skolefest. Det var en rigtig 
god aften med mange glade børn og voksne. 7. klasse havde igen i år for-
mået at opføre et flot skuespil. En stor tak til alle, som har hjulpet til.  
   Nu er december startet, og Julen nærmer sig. Skolen er ved at være flot 
pyntet til december måned. I skolegården står juletræet med tændte lys i 
den mørke tid. I klasserne hænger guirlander og anden julepynt. Der synges 
julesange og fortælles historier. Børnene lever med i decembers julerier. 
   Onsdag d. 7. december kommer tidligere ansatte, som nu er gået på 
efterløn eller pension, på besøg til formiddags julekaffe. Det er en tradition, 
skolen har haft i fire år. 
   Tirsdag den 13. december  vil Lucia-optoget gå rundt på skolen ved 
skoletids begyndelse.  Forældre er denne morgen meget velkomne til at 
komme og se på.  
   Mandag d. 19. december kommer undervisnings- og børneudvalget på 
besøg. Besøget vil vare ca. to timer, hvor de bl.a. skal høre om Fælles Le-
delse, Hertha madprojekt, brug af frivillige og lokalt samarbejde samt man-
ge af de særkender, der gælder for Herskindskolen, SFO, Klub og Sirius. 
   Udvalget skal selvfølgelig også se skolen og børnehaven og opleve 
eksempler på nogle af vore tiltag med madprojektet i Nordlyset, bevægelse 
i SFO og tidligt sprog. 
   Tirsdag den 20. december kl.930 holdes der generalprøve på Krybbe-
spillet i kirken. Forældre og bedsteforældre er velkomne.  
   Onsdag d. 21. december skal vi i kirke til juleafslutning, hvor vi skal se 
3. klasses krybbespil. Lige som sidste år går vi op i kirken i to omgange, 
da skolen har flere elever, end kirken kan rumme på én gang.  
   Tak for samarbejdet til alle omkring Herskindskolen i året, der er gået, 
og fra Herskindskolen vil vi gerne ønske alle en rigtig glædelig jul samt et 
godt nytår. 

Kim Sørensen 

 

LADINGVEJ 16, HERSKIND 
Tlf. 8754 6828     Fax. 8754 6838 
mail: herskindskolen@galten.dk 

www.herskindskolen.dk 
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Nyt fra Børnehaven Nordlyset 
   Efteråret er nu så småt ved at blive afløst af vinteren, og vi ser tilbage på 
et efterår, som har budt på mange sansemæssige oplevelser for børnene. De 
har bl.a. boltret sig i blade, samlet dem og lavet små kunstværker af disse. 
Flere børn har også haft kastanjer og kogler med, som de har samlet i week-
ender, ferier og andet.  
Madordning 
   Pr. 1. jan. 2012 starter den nye madordning i Nordlyset i samarbejde med 
Hertha. I den forbindelse har der, på en prøvedag med den nye ordning, væ-
ret besøg i børnehaven af TV2 Østjylland, hvor der blev filmet til aftenens 
udsendelse. To beboere, en pædagog fra Hertha og børn og voksne fra bør-
nehaven blev filmet under madlavningen og spisningen. Den nye ordning er 
også blevet beskrevet i andre medier såsom P4 Østjylland, Århus Stiftsti-
dende og Uge-bladet for Skanderborg. 
Fællesledelse med Herskindskolen 
Forældrebestyrelsen i Nordlyset skal lægges sammen med skolebestyrelsen 
i det nye år. Derfor har der været valg til den nye bestyrelse, hvor der skul-
le vælges 3 repræsentanter fra børnehaven. De valgte forældrerepræsentan-
ter fra Nordlyset er Anita Lauridsen, Lars Gundersen, Frank Thierry Rek-
mann og suppleanter er Jan Madsen og Lotte Meedom Simonsen. Det 
første møde afholdes d. 23. jan. 2012. 
Lanternefest 
Traditionen tro bød november på Lanternefest i Nordlyset. En mangeårig 
tilbagevendende tradition, hvorpå julen og nisserne bliver budt velkom-
men. Børnene ser frem til denne fest med stor begejstring, og de havde 
forud for festen øvet sig flittigt på "Lanternesangen" og malet på med-
bragte syltetøjsglas, og dermed forvandlet dem til farvestrålende lanterner. 
Disse blev tændt, inden børn og voksne i optog gik rundt om indskolingen, 
mens de sang lanternesangen. Efter optoget blev der spist æbleskiver og 
drukket saft og glögg. 
Jul 
Børn og voksne ser nu med stor forventning frem til den søde juletid, hvor 
børnene på skift skal have nisserne med hjem. Nisserne plejer at finde på 
en masse drillerier, og mon ikke de også gør det i år. December står også 
på julekirketur til Skivholme Kirke og en tur i skoven med indsamling af 
mos, kogler og gran til årets juledekorationer, samt juletræsfest (hvor jule-
manden forhåbentlig kommer forbi) i skolens kultursal med efterfølgende 
julefrokost i børnehaven. 
Glædelig jul og godt nytår! På vegne af bestyrelsen Trine Krabsen Laursen 
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   HERSKIND BRUGSFORENING 
Af Lis Weiling, bestyrelsesformand 

Juleaktiviteter 
   Traditionen tro vil der være en del arrangementer i Brugsen i anledning 
af julen. Alle børn kan aflevere deres julesokker, så vil de blive fyldt op 
med julegodter. Sokkerne skal være afleveret i Brugsen senest den 10. dec. 
og de kan afhentes efter den 17. december. 
   Vi får besøg af julemanden lørdag den 17.december kl.12, og mon ikke 
han har noget med til børnene. Det plejer han jo at have. Det er også den 
dag, vi serverer julegløgg og æbleskiver, og det er fra kl.11 til ca.1230. 

Åbningstider 
   De nye åbningstider har givet lidt mere handel, og det ser ud til, at der er 
flere og flere, som alligevel kører forbi om morgenen, der har fundet ud af, 

at de fra kl.7 kan købe kaffe og 2 smurte håndværkere for kun 20 kr. 
I aftenåbningstiden til kl. 20 er det mest lokale folk, der handler, SÅ BLI’ 
VED MED DET! 

Hjertestarter 
  Vi har nu også fået en hjertestarter i Brugsen, skænket af Galten Spare-
kasses fond (Hobro sparekasse), så nu har vi 2 hjerterstartere i Herskind. 
Den i Brugsen kan godt nok kun bruges, når butikken er åben   (alle dage 
7-20), mens den på Herskindskolen hænger udendørs og kan bruges alle 
døgnets 24 timer. 

Generalforsamling 
  På bestyrelsesmødet i november fik vi fastlagt datoen for Brugsens gene-
ralforsamling. Det bliver torsdag d.29. marts 2012, så sæt allerede nu X i 
kalenderen. 

HUSK 
Som medlem får du mange gode tilbud fra CoopPlus sendt til din mail-
adresse, men Herskind Brugs sender også tilbud til dig, hvis de har din 
mailadresse, så send en mail til brugsen@herskindbrugs.dk. Så kommer  
du på maillisten næste gang der er gode tilbud i butikken: 
Spørg ikke om, hvad Brugsen kan gøre for dig, men hvad du kan gøre 
for Brugsen. 
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Herskind Brugsforening 
Uddelerens ”Juleklumme” 
  Tak for fordi I handler i Dagli’Brugsen Herskind. Tak for handlen, for 
uden den ville vi ikke være her, når behovet melder sig. De sidste 3 må-
neder har været præget af ombrydning og opbygning med mere og mere 
omsætning til følge. Vores butiksvare omsætning er steget med 75.000 kr.  
Her er det primært vores bake off der rykker med en stigning på 23.000 kr. 
  I brugsen har vi også fået en ny Bake Off ovn. Den gamle kunne ikke 
mere og bagte sit sidste brød i uge 41. Omkostningerne ved at reparere var 
forholdsvis store i forhold til at købe nyt. Vi har nu 2 flotte ovne, der er 
klar til at bage dagen lang. De er rigtig gode at arbejde med og giver en 
langt større fleksibilitet end tidligere. Nu kan vi bage kager forneden og 
brød foroven på samme tid.  
  Vedrørende bake off vil der komme en del nyheder. Blandt andet vil vi 
tage nye franskbrødstyper ind af kortere varighed. F.eks. kommer der i 
næste uge et nyt groft gulerodsfranskbrød, som vi blev præsenteret for til 
sidste møde, jeg var til. De smager fantastisk ☺ 
  Det har også været budget tid. Vi er optimistiske og regner med jer næste 
år. Således skulle omsætningen gerne stige med 3 % i forhold til 2011. 
Den store udfordring er som altid at få personaleomkostningerne til at 
passe. Her har vi været nødsaget til selv at køre vareturen. Det har ellers 
været Jørgen Gaarskjær, der har klaret denne tjans til ug, kryds og slange. 
Jørgen har været en fantastisk ambassadør for Dagli’Brugsen Herskind, og 
som han selv sagde, har han overlevet en del uddelere i tidens løb. Jeg vil 
gerne sige Jørgen en stor tak for en enestående indsats. 
  Brugsen kommer ikke til at give overskud i 2011. Det har ombygningen, 
nye ovne, indkøb af inventar m.m. sørget for, men 2012 bliver vores år. 
  Afslutningsvis vil jeg lige runde af med en succes historie. I hele nov. 
kunne I betale med jeres plus point her i butikken, og jeg kan se, at der er 
rigtig mange af jer, der ikke længere har point på kontoen. Det er da posi-
tivt, idet I så har brugt dem☺. Husk at kortet nu kan registreres ved at 
blive kørt igennem dankortautomaten. 
  Vel mødt til en 10% uge, som vi holder i uge 50. Se de mange gode til-
bud i butikken. Der er kommet mange nye og spændende vine nede i 
hjørnet. Kom ind til en snak. 
Bestyrelsen: 
Formand: Lis Weiling, Vibevænget 29, Herskind, 8695 4177 
Næstformand: Ruth Bluhm, Vibevænget 4, Herskind, 3135 6603 
Sekretær: Tina Bysted Røhr, Mindevej 9 Sjelle, 4224 2986 
Medlem: Laila Bach Sørensen, Landsbyvænget 19D Herskind, 8696 1919 
Medlem: Mathias Sørensen, Voldbyvej 42A, Sjelle, 8695 4027 
Medlem Børge Pedersen, Lærkevænget 34 Herskind 8695 4144  
Medlem: Villiam Riisgaard, Voldbyvej 75 Sjelle 8695 4059 
Suppleant: Jørn Bach Jensen, Præstbrovej 10, Herskind, 8695 4232 
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Herskind     

        Siden sidst….  
    Borgerforening    

 

Nyt navn – samme gavn 
   Som det fremgår af vores logo, har vi på vores seneste generalforsamling 
besluttet at ændre foreningens navn. Det sker ud fra en erkendelse af, at vi fejl-
agtigt bliver betragtet som en forening, som kun er for den gamle del af byen. 
Men foreningen arbejder for at varetage interesserne for alle borgere i Herskind, 
så derfor håber vi på, at flere vil bakke op om vores arbejde, 

Vores anstrengelser for at opnå enighed om en sammenslutning med forsamlings-
huset har fortsat ikke vundet gehør hos bestyrelsen for forsamlingshuset. End ikke 
vores seneste forslag om et kontingentsamarbejde - med indbygget rabatordning 
for dem der er medlem af begge foreninger - har kunnet realiseres. Men vi håber 
fortsat på, at et samarbejde kan etableres, da vi mener, det forenkler opkrævnings-
proceduren og letter på forståelsen af, at begge foreninger arbejder for at bevare 
og vedligeholde byens fælles faciliteter. Vi har endnu ikke opgivet håbet. 

På generalforsamlingen blev det også besluttet at ændre foreningens regnskabsår, 
så det fremover følger kalenderåret.  

Hvis du vil støtte vores arbejde for at bevare og vedligeholde legepladsen samt 
vores øvrige initiativer til gavn for Herskind by, kan du gøre det ved at betale   
250 kr. pr husstand (175 kr.  for folkepensionister) til følgende bankkonto: 

Regnr. 9436 Kontonr. 4361500275. (Husk at skrive afsenderadresse!) 

Du kan også betale direkte til kasserer: Jane Thomsen, Fuglevænget 26  

På bestyrelsens vegne  Mogens Grejsen 
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Herskind Borgerforening 
 

Konflikten om muskelhunden Heros bilagt 
  På opfordring fra Sydøstjyllands Politi har vi været til konfliktmæglings-
møde i Herskind Forsamlingshus onsdag den 16. november 2011. 
   Formålet med mødet var at få bilagt striden om Kristians hund, Heros. 
Det har - både mellem beboere og gennem pressen - føget med beskyldnin-
ger og rygter om både Mogens, Kristian og om hans hund. Og efterhånden 
var sagen tilspidset på meget, at behovet for at få renset luften var meget 
påtrængende.  
  Vi fik under mødet lov til - hver især - at udtrykke vores mening om hand-
lingsforløbet, og efter drøftelsen er vi nået frem til følgende konstateringer: 
   Kristian mener, at Mogens ikke skulle have gået til hverken politi eller 
presse, inden han på forhånd havde hørt Kristians version. Han mener i 
øvrigt, at beskyldningerne mod hans hund er noget overdrevet. Tilmed er 
nogle af udtalelserne om episoderne direkte usande, og han er forbitret 
over, at han - foruden en bødestraf - er blevet advaret om, at politiet KAN 
VÆLGE AT aflive Heros i tilfælde af, at den færdes uden mundkurv.  
Dette agter Kristian at klage over til rigspolitiet, så Heros igen kan leve på 
samme præmisser, som andre tilsvarende hunde. Kristian mener, at folk 
bør vide mere om hunde og deres sind samt reaktioner.  
   Han forklarer derfor således: 
   Der er nogle "regler" ved møde med fremmede hunde, da hunde ikke kan tale, 
men reagerer instinktivt, hvilket er normalt. 
 - gå ikke hen til en bundet hund... (den ved den er svækket + det er hundens 
territorium, man bevæger sig ind på) 
 - undgå direkte øjenkontakt med en fremmed hund ... (det er dominans) 
 - smil ikke til en fremmed hund ... (det er en trussel, da den kan se dine tænder, 
og det er advarslen før angreb på hundesprog) 
 - løb ikke direkte mod en fremmed hund, specielt ikke hvis hunden intet foretager 
sig, men sidder stille ... (det kan blive betragtet som et angreb) 
 - giv ikke en fremmed hund et kram ... (det er dominans, da den bliver fastholdt) 
 - bøj dig ikke ind over en fremmed hund .. (det kan blive betragtet som en trussel) 
 - sæt ikke hænderne i siderne med albuerne ud til siderne, og sæt heller ikke 
hænderne over kors foran en fremmed hund ... (det kan blive betragtet som en 
trussel, da man ser meget stor ud på denne måde) 
 - hvis en hund, specielt hvis det er af samme køn, bevæger sig ind på en anden 
hunds territorium, kan der opstå en form for "irettesættelse" eller at hunden, der 
er på sit område / territorium, jager den ubudne hund væk. 
 - nogle høje, pludseligt opståede eller ukendte lyde, kan også få en hund til at 
være på vagt, og derfor vil hunden prøve at skræmme det ukendte væk. 
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Herskind Borgerforening 
......alt afhængig af, hvor meget en hund hviler i sig selv, eller hvilken hundetype 
det er (vagthund, jagthund, hyrdehund...osv.)...kan ovenstående eksempler 
resultere i aggressivitet fra hunden, for at beskytte sig selv! 
  Kristian udtaler, at i samtlige hændelser, hvor hans hund har været invol-
veret, har én af ovenstående punkter været til grund for hændelsen. Dog 
erkender han, at episoden med Claus´s hanhund, da de passerede værkste-
det en sen aften, kunne have været undgået, hvis Heros, som han ellers 
plejer, havde været bundet til værkstedsbygningen, når Kristian lavede 
noget udenfor. 
  Derudover pointerer Kristian kraftigt, at hans hund ikke er en kamphund, 
men en muskelhund, som udelukkende har til opgave, at være hans kæle-
dyr, og at han ALTID lufter den i snor. Dog har den været fri af snoren 
enkelte gange, når man har leget med bold med hunden eller lignende. 
  Mogens er af den opfattelse, at Kristian vedblivende opfatter de opståede 
situationer som naturlige reaktioner hos en hund, og at Heros ikke er bidsk. 
I alle tilfælde er det Kristians opfattelse, at der har været tale om uheldige 
situationer, hvor de implicerede personer ikke har haft nok viden om hunde  
  Mogens ser frem til, at Heros ikke generer områdets beboere og nærer ik-
ke noget ønske om at få Heros aflivet. Det er alene op til politiet at afgøre.  
  Kristian er noget overrasket over, at episoderne kunne opstå, samt at reak-
tionerne herefter har været så voldsomme, for, som han siger, så har han tid-
ligere levet med Heros over et år i et område med flere beboere og børn end 
i Herskind, og der har aldrig været problemer eller episoder med hunden. 
  Han siger, at han naturligvis ikke ønsker, at hans hund skal være til gene 
for nogen, og han forklarer, at en hund har godt af at blive socialiseret, men 
set i bakspejlet fortryder han, at han ikke bare har holdt hunden helt for sig, 
og han har derfor siden sidste episode nægtet Heros enhver kontakt med 
andre end dem, han i forvejen kender. 
  Vi er enige om, at vi fremover holder hinanden underrettet, hvis der op-
står episoder, som kunne føre til konflikter fremover. Vi ser begge frem til, 
at der igen er ro om sagen.   
  Kristian kunne godt tænke sig, at et fællesmøde med byens beboere blev 
arrangeret i byens forsamlingshus, da han mener, at der også er behov for at 
få renset luften i byen generelt. Han siger, at først var der episoderne om-
kring hans hund, hvor der føg med beskyldninger og rygter, så kom der lidt 
ro på det, men efterfølgende fyger der nu med sladder, urigtige rygter og 
grove beskyldninger om Kristian selv. Han kunne godt tænke sig at få disse 
rygter aflivet, ved at byens beboere kunne møde ham, og spørge ind til, 
hvad de nu kunne være i tvivl om, eller hvis de havde noget andet på hjerte. 
I mellemtiden er alle byens beboere velkomne til, hvis de har noget på 
hjerte, at ringe og få en snak med Kristian på tlf.nr.: 2218 4388 

Mogens og Kristian 
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Herskind Borgerforening 
Uddrag af beretning ved generalforsamling d.27.okt.2011 

I årets løb: 
   Først på året var der arrangeret et vellykket virksomhedsbesøg på Bilka 
Non-food lager i Årslev. I april var der den sædvanlige legepladsdag, hvor 
der traditionen tro blev arbejdet ivrigt og efterfølgende nydt en pølse fra gril-
len. Det var som altid en hyggelig dag, hvor legepladsen blev gået igennem, 
og borgerforeningen håber på, at endnu flere vil møde op til en dag, hvor 
ungerne hygger sig, og vi i fællesskab holder området pænt og brugbart. 
   Sct. Hans blev en rigtig fin fest. Der var 134, der havde valgt at deltage i 
fællesspisningen, og det efterfølgende bål havde også stor tilslutning i det 
fine sommervejr. 
Årets anden legepladsdag var også pænt besøgt, og legepladsen fik igen en 
god omgang. Og nok engang blev grillen tændt op efter det gode arbejde. 
  Der har været mindre positive ting i årets løb. Legepladsen har været pla- 
get af hærværk, hvor bl.a. vinduer i venteskuret er blevet smadret, legehu-
set har været væltet mere rundt, end det har stået oprejst, og smadrede fla-
sker har gjort det træls for brugerne af legepladsen. Der er fokus på proble-
met, og forhåbentlig vil diverse initiativer gøre legepladsen til et rart sted 
for byens små borgere. 
  Der er også sket gode ting på legepladsen. Der er indkøbt et nyt legehus, 
kommet nye gynger og blevet bevilget penge til en ny ”spilophøne”. 
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Herskind Borgerforening 
Generalforsamlingen: 
  Generalforsamlingen startede i år med et smørrebrødsarrangement. Regn-
skabet blev omdelt af kasserer Jane Thomsen, som havde bemærkninger til 
nogle af beløbene. Antal medlemmer er faldet, vedligehold af græs på lege-
pladsen er billigere end tidligere år, men til gengæld er der ofret betydeligt 
flere penge på vedligehold af legeplads. Resultat: Et underskud på 4212,92 kr. 
   Det blev vedtaget, at foreningens navn ændres til Herskind Borgerfore-
ning for at signalere, at legepladsen er for alle byens borgere. Endvidere 
blev det vedtaget at ændre regnskabsåret, så det følger kalenderåret. 
   Kontingent er fortsat 250 kr. og 175 kr. for pensionister. Der blev igen 
debatteret omkring en mulig sammenslutning med forsamlingshuset og et 
kontingentsamarbejde. Men der er indtil videre ikke enighed om dette for-
slag, og et samarbejde er med forsamlingshuset er derfor ikke på vej. 
  Der blev ligeledes talt om mulighed for snerydning via Borgerforeningen. 
På grund af dårlige erfaringer fra tidligere er dette ikke noget Borgerfore-
ningen kan tilbyde. Desværre bliver flere veje bl.a. Fuglevænget og Vibe- 
vænget ryddet meget sent af kommunen. Bestyrelsen gav tilsagn om at 
tage konkrete problemer op, når og hvis de opstår til vinter igen. Det blev 
oplyst, at firmaet Torben Svendsen tilbyder en rabatordning, hvis flere 
husstande slår sig sammen. 
Valg af bestyrelse: 
På valg var Mogens Grejsen og Jane Thomsen, men da Kenneth Thuesen 
og Brian Brandt var kommet i bestyrelsen med lovning om kun 1 år, skulle 
der vælges i alt 4 personer. Mogens og Jane accepterede genvalg og Anita 
Haurum og Lone Øster Brøgger blev valgt til bestyrelsen for 1 år. Svend 
Andreasen og Sten Stubbe Teglbjærg blev genvalgt som bestyrelsessupple-
anter. Hans Gravsholt blev genvalgt som revisor, og Anne Kaae Svendsen 
blev valgt som revisorsuppleant. 
Herskind Borgerforenings bestyrelse: 
Formand: Mogens Grejsen, Fuglevænget 21. Tlf. 8695 4345  grejsen@gefiber.dk 
Kasserer: Jane Thomsen, Vibevænget 26. Tlf. 2175 5770  thjane@sol.dk 
Næstform.: Bastian Egenskov, Vibevænget 30, Tlf. 3511 5361 bastian_engenskov@yahoo.dk 
Sekretær: Lone Øster Brøgger, Vibevænget 37, Tlf. 2020 0939 lone@netfunkers.dk 
Best.medl. Anita Haurum, Fuglevænget 58, Tlf. 86954171 kjeldoganita@gefiberpost.dk 
Suppleanter:  
1. Suppleant: Svend Andreasen, Vibevænget 10. Tlf. 8695 4368  svendoglillian@yahoo.dk  
2. Suppleant: Steen Teglbjærg, Fuglevænget 9.  Tlf. 8754 6000  rikkeogsteen@gefiber.dk 
Scrapbog + revisor: Hans Gravsholt, Fuglevænget 8. Tlf. 8695 4155   hagra@gefiberpost.dk 

Lone Øster Brøgger 
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Arrangements- Kalender 
      Her medtages alle de enkeltarrangementer, som vi får kendskab til. 
Husk, inden du fastlægger et arrangement at tjekke, om datoen er ”ledig”  
Ring til: Hans  tlf. 8695 4155 eller mail: hagra@gefiberpost.dk  
eller til: Herskindskolens kontor tlf. 8754 6828 
eller se den ajourførte kalender på biblioteket eller på internettet. 

Næste nr. af Herskindsigt udkommer ca.17.marts 2012 
Datoer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.7.marts 2012 

December 2011 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
fr 9 17 Fredagscafé og juletræ Herskind F-hus 34 

lø 10  
1930 

Frist for aflevering af sokker 
Svenske Sofia Ekberg 

Herskind Brugs 
Café Ida, Hertha 

16 
42 

sø 11 1930 Gospelkoncert. Amazing Grace Sjelle Kirke 37 

ma 12     
ti 13  Lucia-optog Herskindskolen 14 
on 14 19 Kristi Fødsels-spil Skivholme Kirke 37+42 
to 15 1830 Juleafslutning, Præmiewhist Klublokalet 29 
fr 16     
lø 17 11 

12 
Oplæsning/fortælling  
Julemand og brandbil  kommer 

Galten Bibliotek 
Herskind Brugs 

10 
16 

sø 18     

ma 19 1630 

 
Oplæsning/fortælling 
Besøg af undervisn.-  og børneudv. 

Galten Bibliotek 
Herskindskolen 

10 
14 

ti 20   930 Generalprøve, Krybbespil Skivholme Kirke 14 
on 21  Elever til juleafslutning Skivholme Kirke 14 
to 22 19 Præmiewhist Klublokalet 29 
fr 23     
lø 24     
sø 25     
ma 26     
ti 27     
on 28 15 

17 
Oplæsning/fortælling 
Julefrokost, Oldboys, Boldklub 

Galten Bibliotek 
Klublokalet 

10 
29 

to 29 1730 Juletræsfest  Skivholme F-hus 35 
fr 30     

lø 31     
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Januar 2012 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
sø 1  Madordning starter Børnehaven 15 

ma 2     
ti 3 1730 1.ulvemøde efter nytår Spejderhuset 39 
on 4     
to 5 19 Præmiewhist Klublokalet 29 
fr 6     

lø 7     
sø 8 16 Nytårskoncert. Lars R.Nørremark Skovby+Galten Kirke 37 

ma 9     
ti 10 15 Start på Edb for ældre Herskindskolen 9 
on 11 19 Start på Patch-Work m.m. Herskindskolen 10 
to 12     
fr 13     

lø 14     
sø 15     

ma 16     
ti 17     
on 18     
to 19 1630 1.bævermøde efter nytår Spejderhuset 39 
fr 20     

lø 21 14 Nyrårskoncert. Rolf S.+Lars Skivholme Kirke 38 
sø 22     

ma 23  1.møde i Fællesledelsen Herskindskolen  
ti 24     
on 25     
to 26 1930 Foredrag af Bent Nielsen Galten Bibliotek 10 
fr 27     

lø 28     
sø 29     

ma 30     
ti 31 14 Ole Juul om Martin A.Hansen Storring 38 
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Februar 2012 
 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
on 1     
to 2     
fr 3     

lø 4 13 
14 

Kyndelmissetur, arr. af DN 
Lørdagscafé 

Nord for Knudsø 
Hertha 

13 
42 

sø 5 16 Dobb.koncert. Torben Krebs Stjær+Sjelle kirke 38 

ma 6     
ti 7     
on 8 1730 Generalforsaml. Skivholme Skivholme F-hus 35 
to 9     
fr 10     

lø 11     
sø 12     

ma 13     
ti 14     
on 15     
to 16     
fr 17     

lø 18  Fastelavnssoldater går rundt Skivholme + omegn 35 
sø 19  Fastelavnsfest for børn (+voksne) Skivholme F-hus 35 

ma 20 1930 Generalforsaml. Forsamlingshus Herskind F-hus 32 
ti 21     
on 22     
to 23  

19 
Generalforsaml.Herskind Boldklub 
Generalforsaml. Landsbysamvirket 

 Klublokalet 
Borgernes Hus, Veng 

27 
11 

fr 24     

lø 25     
sø 26     

ma 27     
ti 28     
on 29 1930 Fællesrådsmøde, Landsbyrådet Herskindskolen 5 
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Marts 2012 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
to 1     
fr 2     

lø 3 14 Lørdagscafé Hertha 42 
sø 4     

ma 5     
ti 6     
on 7     
to 8     
fr 9     

lø 10     
sø 11  Pianist Frederik Malmqvist Storring sognegård 38 

ma 12     
ti 13     
on 14     
to 15     
fr 16     

lø 17     
sø 18     

ma 19     
ti 20     
on 21     
to 22     
fr 23  Dilettant-forestilling Herskind F-hus 34 

lø 24  Dilettant-forestiling Herskind F-hus 34 
sø 25     

ma 26     
ti 27     
on 28     
to 29  Generalforsaml. Herskind 

Brugsf. 
Herskind F-hus 16 

fr 30     

lø 31     
Fredag d.13.april: Landsbydag på Herskindskolen og i Herskindhallen
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Nyt fra HBNyt fra HBNyt fra HBNyt fra HB----sportensportensportensporten    
 

Bestyrelsen:Bestyrelsen:Bestyrelsen:Bestyrelsen:                 Adresse  Telefon 
Formand:           Kim Jakobsen              Lærkevænget 3, Herskind,  4060 3591 
Næstformand:   Paul Fox             Ladingvej 23, Skivholme 2327 1246 
Kasserer:             Ulla Hansen             Hedevej 26, Herskind 2825 1791 
Sekretær:            Helle Hansen             Vibevænget 41, Herskind 2536 3396 
Udv.medlem:     Maja Hampen Jakobsen   Fuglevænget 36, Herskind 2181 2599 
Udv.medlem:     Lotte Meedom Simonsen Skyttehusvej 7, Skivholme 2682 6511 
AfdelingsformændAfdelingsformændAfdelingsformændAfdelingsformænd    
Badminton: Søren Nedergaard        Edelhofvej 5, Harlev 2393 1021 
Fodbold:  
Kampfordeler: Steen Hansen          Lærkevænget 16, Herskind 2386 0227 
Gymnastik: Inge Houg Jakobsen    Fuglevænget 34, Herskind 8695 4150 
Petanque:            Per Rohde          Hedevej 30, Herskind 2423 1937 
Præmiewhist:      Orla Rasmussen          Skivholmevej 70, Skivholme 8695 4342 
Idrætssamvirket: Inge Houg Jakobsen    Fuglevænget 34, Herskind 8695 4150 
Kantinen/Klublokalet          Ladingvej 16, Herskind 8695 4492 
HB-sporten: Kim Jakobsen          Lærkevænget 3, Herskind 8695 4823 
 
Så nåede vi til årets sidste udgave af HB-Sporten. Året synger på sidste vers, jul og nytår 
står for døren. Det er tid til at sule, lave forsæt og gøre status . Sulen skulle gerne gøre, 
at vi alle laver forsættet dyrk sport – ikke Ritter Sport, men HB sport i 2012.  
 

Status skal der også gøres. Året har budt på en god opbakning til alle de forskellige 
sportsgrene, vi tilbyder i HB, så stor tak til alle dem, som har deltaget. Et stort tak skal 
der også lyde til alle de frivillige hænder, der har langt timer i HB, lige fra træning, 
opbakning og heppekor til sportsfesten m.m. 
  

Status har Paul Fox og Lotte Meedom Simonsen også gjort. De har begge valgt  at gøre 
plads til nye kræfter i HB´s bestyrelse, efter henholdsvis 10 og 4 år. Stor tak til begge 
for deres arbejde. Paul har heldigvis valgt at fortsætte i HB og vil lægge hans store 
engagement i badminton-afdelingen. 
 

Har du lysten og tiden til at yde et stykke frivilligt arbejde i din lokale boldklub, så 
mød endelig op til generalforsamlingen. Det er faktisk ret skægt. Du er velkommen til 
at kontakte Kim på mobil 4060 3591, hvis du vil hører nærmere.  
 

Generalforsamlingen som afholdes 23.febrGeneralforsamlingen som afholdes 23.febrGeneralforsamlingen som afholdes 23.febrGeneralforsamlingen som afholdes 23.febr....2012. Sæt allerede nu kryds i kalenderen2012. Sæt allerede nu kryds i kalenderen2012. Sæt allerede nu kryds i kalenderen2012. Sæt allerede nu kryds i kalenderen    
 

Til sidst vil jeg ønske alle en glædelig jul og et godt nytår 
                   

  På bestyrelsens vegne Kim Jakobsen, formand 
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Herskind Boldklub    

Badminton sæsonen 2011Badminton sæsonen 2011Badminton sæsonen 2011Badminton sæsonen 2011----2012201220122012    
Ungdom: Vi har stadig få pladser tilbage på alle hold, så skulle du have lyst til at være 
med så kontakt Paul Fox på tlf.: 2327 1246 for nærmere info.  
 

Voksen: På vores torsdags motionshold har vi også stadig ledige pladser - så skulle du 
have lyst så kig ned i hallen torsdag fra kl. 20. 
 

GymnastikGymnastikGymnastikGymnastik    
Børn:Børn:Børn:Børn:    
Forældre/Barn  onsdag 16-17   v/Maja 
Børn 4-7 år  onsdag 17-18   v/Anette 
Spring 1. og 2. klasse lørdag  10-11.30 v/Mickey og Anni 
Zumba børn 8-12 år søndag 12-12.45 v/Maria 
Voksne:Voksne:Voksne:Voksne:    
M/K  Aerobic   tirsdag 19-20.30 v/Inge 
Zumba  M/K  onsdag 19-20 v/Suna 
Zumba  M/K  søndag 13-14 v/Maria 
....og så er det jul igen – og afslutningernes tid! 

Alle hold slutter af i uge 50. Og så skal vi i gang igen i 2012 allerede i uge 1, tirsdag 
den 3. januar med M/K holdet. Der er stadig plads på alle hold, så nye medlemmer er 
meget velkomne. Husk der er gratis prøvetime. 

Jeg ønsker jer alle en rigtig god og hyggelig Jul og et godt og motionsrigt Nytår. 
På vegne af gymnastik Inge 

Fodbold senior ”Hjemme i Serie 5”Fodbold senior ”Hjemme i Serie 5”Fodbold senior ”Hjemme i Serie 5”Fodbold senior ”Hjemme i Serie 5”    
Herskind Boldklubs efterårssæson i Serie 5 er forbi, og det blev til en godkendt 3. plads 
og bronzemedaljer. Nu holder vi en velfortjent vinterpause og fordriver i de næste 4 
måneder tiden med tekniske finesser i Herskindhallen hver tirsdag aften fra kl. 20:30. 
For nyligt afholdt vi en afslutningsfest for dermed at runde efterårssæsonen af med 
maner. Selvom kun 13 spillere havde sat et kryds i kalenderen, blev det som altid en 
succes. Dagen bestod bl.a. af en indendørs turnering i hallen, hvor vinderholdet fik 
fornøjelsen af at sprøjte champagne på hinanden under bruserne. Desuden afholdt vi 
en FIFA-turnering i kaptajn Carsten Smeds hybel, hvor der endnu engang var cham-
pagne til vinderholdet. – Dette er rent hypotetisk, men hvis en eller anden på egnen fx 
vandt 18 mio. kr. i Lotto, så vil Herskind Boldklub naturligvis se frem til en klækkelig 
donation, så vi kan få os en fast kameramand og en snes cheerleaders. Jo tak! 
Herskind-info: klubben arbejder stadig hårdt på at få aftalen med FC Barcelona i stand 
vedr. udveksling af talenter, men mangler at få de sidste detaljer på plads. Vi håber at 
kunne bringe afgørende nyt i næste nummer af Herskindsigt. 

På vegne af Herskind Seniorfodbold Serie 5, Mads Madkas’ 
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Herskind Boldklub 
    

HB OldboysHB OldboysHB OldboysHB Oldboys    
 Så er vintertræningen startet for de lidt ældre og lidt mere stivbenede i HB Fodbold. 
Vi træner mandage kl.19 ude på den fantastiske grusbane – uanset vejret. Og onsdage 
kl.20 inde i hallen. 
Onsdag d.28.12.kl.17 holder vi den årlige julefrokost. Dagens program er spillermøde, 
hvor sæsonen 2012 planlægges, dernæst en mini indendørsturnering efterfulgt af det, 
vi er bedst til – 3. halvleg.  
Tilmelding til Geert på mobil 2423 5634, senest d. 24.dec.2011 

På vegne af HB oldboys Kim Jakobsen  
HB runnersHB runnersHB runnersHB runners    

Søndag den 25.9. havde vi et hold løbere af sted til SMUK løb i Århus. Det blev til for-
bedrede tider for hele banden. Det er jo altid dejligt at se fremskridt. I dag den 5.11. har 
7 løbepiger været på en efterårstur i skoven. 7 km med blæst i kinderne og en masse 
snak – en super hyggelig gåtur, som blev sluttet af med kaffe, boller og muffins.  
En del løbere har ikke helt mod på, at løbe her i den mørke tid, men vender stærkt 
tilbage til foråret. Skulle du sidde med en lille løber i maven, så fortvivl ej. Der løbes 
stadig… Kom og vær med. Det er for alle kvinder..  
HB runners har fra 1.oktober ændret løbetiderne til:  
- Mandage kl. 17 (husk som minimum en refleksvest) og lørdage kl. 10.  
Vi løber fra Brugsen om mandagen og fra hallen om lørdagen. 

På vegne af HB Runners Ulla Østergaard Hansen 
    

PræmiewhistPræmiewhistPræmiewhistPræmiewhist    
Foregår stadig torsdage fra kl. 19 i HB klublokale. 
Der er juleafslutning torsdag den 15.12. kl. 18.30torsdag den 15.12. kl. 18.30torsdag den 15.12. kl. 18.30torsdag den 15.12. kl. 18.30, og er der basis for det, mødes vi også 
torsdag den 22.12. kl.19. 
Og så mødes vi igen efter nytår den 5.1., og vi har stole nok til flere spillere. 
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Herskind Boldklub    
    

FC LangelinieFC LangelinieFC LangelinieFC Langelinie    
FC Langelinie har indledt et samarbejde med Harlev IK omkring U15-drengene for at 
fastholde teenagerne i fodbolden. 
 

De mange fritidstilbud, efterskole og fritidsjobs gør, at mange unge teenagere dropper 
fodbolden, og den skarpe årgangsopdeling har gjort, at vi ikke har spillere nok i FC 
Langelinie til et 11-mands hold på årgangen. Det har Harlev heller ikke - men via 
samarbejdet kan vi nu tilbyde drengene i både Harlev og Herskind dette. Til stor 
tilfredshed begge steder.  

Holdene har fællestræning hver torsdag i henholdsvis i Harlev og Herskind. 
Fællestræningen varetages af Langelinies træner Tonni Skov.  
Samarbejdet gav også 4 Harlev-drenge mulighed for at deltage i Ramsing Cup med FC 
Langelinie, hvor det sammenbragte hold spillede sig til en fornem 2. plads i U15-
drengenes A-række. 

 
 
Efteråret 2011 har udover Ramsing Cup budt på mange oplevelser, både på og udenfor 
banen, f.eks. havde et af FC Langelinie holdene den store oplevelse at gå på banen med 
AGF spillerne på Århus Stadion, i hjemme-kamp mod Brøndby.  
FC Langelinie har her i efteråret haft 16 hold tilmeldt DBUs turnering og spillet 130 
kampe (ude/hjemme). 
            En STOR tak til de mange aktive, forældre, trænere og frivillige der støtter op om En STOR tak til de mange aktive, forældre, trænere og frivillige der støtter op om En STOR tak til de mange aktive, forældre, trænere og frivillige der støtter op om En STOR tak til de mange aktive, forældre, trænere og frivillige der støtter op om 
vores klub!vores klub!vores klub!vores klub!    

På vegne af Langelinie Tonni Skov 
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Herskind Boldklub 
GymnastikGymnastikGymnastikGymnastik    
Børn:Børn:Børn:Børn:    
Alle børnehold: for hele sæsonen   500 kr. 
Voksne:Voksne:Voksne:Voksne:    
M/K  Aerobic: for hele sæsonen   600 kr. 
Zumba:  klippekort med 10 klip  300 kr. 
  Kan bruges på begge hold     
BadmintonBadmintonBadmintonBadminton    
Turneringsspillere (fællestræning med bolde)     850 kr. 
Seniorspillere (fællestræning med bolde)    850 kr. 
Fællestræning med bolde 2 dage om ugen   1300 kr. 
Ungdomsspillere (fællestræning med træner og bolde)   500 kr. 
Motionister pr. bane      850 kr. 
Familiebadminton (fredag/lørdag/søndag) pr. bane    500 kr. 
KlubrabatKlubrabatKlubrabatKlubrabat    
Børn til og med 15 år (excl. FC-Langelinie): 
1. aktivitet:100 % 2. aktivitet: 75 % 3. aktivitet: 50 % 
Bemærk: For at klubrabat kan gives, er det nødvendigt at gøre klubbens kasserer 
opmærksom på, at barnet deltager i mere end én aktivitet i klubben. 

HalHalHalHaltidstidstidstids----fordelingfordelingfordelingfordeling    
Kl. Kl. Kl. Kl.     
    Mandag Mandag Mandag Mandag     TirsdagTirsdagTirsdagTirsdag    OnsdagOnsdagOnsdagOnsdag    TorsdagTorsdagTorsdagTorsdag    FredagFredagFredagFredag    LørdagLørdagLørdagLørdag    SøndagSøndagSøndagSøndag    Kl. Kl. Kl. Kl.     

15 15 15 15 ----    16 16 16 16     
SFO SFO SFO SFO SFO 

Spring 
1. og 2. 
Klasse 

Åben 
Idræt 

10 10 10 10 ----    11111111    

16 16 16 16 ----    17 17 17 17     Badminton 
0. og 1. klasse 

Åben 
Idræt 

Gymnastik 
Forældre/barn F/C Langelinie  

Åben 
Idræt 

Åben 
Idræt 

11111111----    12121212    

Reserveret  
badminton 
turnering 

17 17 17 17 ----    18 18 18 18     Badminton 
2. og 3. klasse 

Gymnastik 4-
7 år F/C Langelinie  

Åben 
Idræt 

Zumba 
Børn til 
12.45 

12 12 12 12 ----    13131313    

Badminton 
7. + ældre 18 18 18 18 ----    19191919    Badminton 

4. og 6. klasse Åben Idræt F/C Langelinie  
Åben 
Idræt 

Reserveret  
badminton 
turnering 

Zumba 
Voksen 

13 13 13 13 ----    14141414    

19 19 19 19 ----    20 20 20 20     Badminton 
Turneringshold Gymnastik  

voksen 

Zumba 
voksen F/C Langelinie  

Åben 
Idræt 

Reserveret  
badminton 
turnering 

Familie  
badminton 

14 14 14 14 ----    15151515    

20 20 20 20 ----    21212121    
Badminton 
Turneringshold Oldboys 

Badminton 
Motionshold 

Familie  
badminton 

Reserveret  
badminton 
turnering 

Familie  
badminton 

15 15 15 15 ----    16161616    

Fodbold 
serie 5 21 21 21 21 ----    22222222    

Oldboys 
Badminton 
Turneringshold 

Familie  
badminton 

Åben 
Idræt 

Familie  
badminton 

16 16 16 16 ----    17171717    

22 22 22 22 ----    23232323              
Åben 
Idræt 

Familie  
badminton 

17 17 17 17 ----    18181818    
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Herskind Forsamlingshus 
Langelinie 56, Herskind 

Udlejning: Kaj H. Kristensen. tlf. 2063 4390 / 8695 4180 

 
  Udlejning:  
   Der har været rigtig mange udlejninger i efteråret, men i vinter og forårs-
månederne er der fortsat en del ledige weekender. Så hvis du skal ha´ fest, 
da er Herskind bedst´- hold festen lokalt. Spar penge til taxa. Ring til ud-
lejeren, der kan være dig behjælpelig med at finde ledige weekender i for-
samlingshuset. Find os på hjemmesiden www.herskind-forsamlingshus.dk 
Siden sidst: 
   Quindeaften 2011, blev som altid en hyggelig aften, hvor quinder i alle 
aldre havde en hyggelig aften. Går du med ideer til, hvad quindeaften 2012 
skal indeholde, vil vi gerne høre fra dig. Kontakt én af tøserne i bestyrelsen 
Rie – Bente – Merete – Anna M. eller Bettinna. 
Kontingent 2012: 
  Alle husstande vil medio januar modtage et girokort til betaling af kontin-
gent for 2012.  Pr. husstand 150 kr. og folkepensionister 50 kr. Bestyrelsen 
håber, mange vil støtte Herskind Forsamlingshus ved at betale kontingent. 
Generalforsamling d.20.februar kl.1930: 
Dagsorden i.h.t. vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde 7 dage  
før generalforsamlingen.  

Bestyrelsen 
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Fredagscafé 
 

Sidste nyt fra aktivitetsudvalget 
  

i Herskind Forsamlingshus: 

 
  Vores folder er blevet husstandsomdelt her i efteråret. Der er des-
værre sneget sig en fejl ind i marts måned. Der er fredagscafé den 
2.marts og ikke den 9.marts, som der er sat i kalenderen. Men hold 
øje med skiltene ved indkørslen til Herskind. De bliver sat op i 
dagene før.  

  Vi vil også gerne sige tak til alle, der var med til at gøre efterårets 
første FredagsCafé til en succes. Det er dejligt at se, at så mange 
kommer og spiser deres aftensmad og hygger sig en fredag aften. 
Også tak til alle de børn som lavede de flotteste græskar mænd/ko-
ner. Det er altid dejligt, når noget, man laver, bliver en succes.  

  Næste FredagsCafé er d.9.dec.2011 kl.1630 til 20. Temaet er den 
aften JUL.. Vi serverer jule-middag til kun 30,- kr. Drikke vare kan 
købes til fornuftige priser. Vi klipper, klistrer og pynter vores 
juletræ. Der er amerikansk lotteri om pakkerne under træet. Vi har 
denne dag besøg af vores lokale fotograf OB foto, som kan lave den 
perfekte julegave. Så slå to fluer med et smæk og kom og få lavet 
dine julegaver og spis din aftensmad. På gensyn denne hyggelige 
aften i forsamlingshuset. 

Og glædelig jul til alle fra Bettinna og Merete. 
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Herskind dilettantforening 
 

 
Herskind dilettanterne er i fuld gang med at øve. 

Vi læser, griner, prøver kostumer, diskuterer, hvem der bestemmer, 
 hvor skabet skal stå, griner, finder rekvisitter, øver stemmer, griner…..  
og glæder os til at give jer alle sammen en herlig oplevelse i weekenden  

den 23. og 24.marts 2012. 
Vi har i denne sæson indledt et samarbejde med forsamlingshuset, 

omkring alt det praktiske med afviklingen af vores fantastiske 
dilettantweekend – vi glæder os rigtig meget til samarbejdet ☺ 

Det er så moderne med discount. Dilettanterne hopper med på bølgen.    
Vi går ikke på kompromis med kvaliteten på oplevelsen, men på prisen.    
Så til alle jer der deltager lørdag aften – vi sætter prisen ned til 125 kr.   

alt incl.  Vi håber, at det betyder at mange flere af jer medborgere  
kommer til en kanon oplevelse og fest ☺ ☺ ☺ 

 
Glædelig jul og godt nytår til jer alle. 

På foreningens vegne.  
Trine H. Frengler. 

 

 
 

Bestyrelsen består af: 
Formand: Trine H. Frengler: Tlf. 2762 8694. 
Kasser: Susanne Lauridtsen: Tlf. 2448 5047 
Anita Haurum:   Tlf. 2286 9086 
Mette Rask Bøgh:   Tlf. 2373 1775 
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Skivholme Forsamlingshus 

Skivholmevej 87 
Afholdte arrangementer: 
Æblemost dag 
Der blev presset æblemost til den store guldmedalje.  
Andespil 
Salen var fuld, og ænder, vin og chokolade kom i hænderne på vindere, 
lige som præmierne på Amerikansk Lotteri. 
Travetur 1. søndag i Advent 
Der var varslet storm, så traveturen gik i det åbne landskab til Terp Mølle 
og "hjem" til Forsamlingshuset til varm gløgg, boller og æbleskiver. 
Vores store flotte juletræ, som familien Calmer igen i år har givet os, var 
væltet i stormen, så vi måtte vente med at tænde lysene. 
Kommende arrangementer: 
Juletræsfest den 29. december 
Kom og vær med til julehygge. Der vil være underholdning for børn m.m. 
Det bliver en super hyggelig aften.  
Generalforsamling den 8. februar 2012 kl. 1730 
Den årlige generalforsamling hvor regnskabet fremlægges.  
Fastelavn 
Den 18. febr. kommer fastelavns soldaterne rundt for at samle en skilling 
ind til den kommende dag. 
Den 19. febr. afholdes et arrangement for alle børnene. Voksne er også 
velkomne. 
OBS. Husk at se på hjemmesiden hvor alt information altid er opdateret. 
Forsamlingshusbestyrelsen 2011: 
Asbjørn Winther, formand Skivholmevej 80  tlf. 4080 5793             
Nina Andersen, kasserer Terpvej 2, Skivholme tlf. 8695 4366  
Ole Petersen, udlejning  Skivholmevej 81  tlf. 4043 8379                  
Henning Nielsen  Skyttehusvej 2B  tlf. 8695 4491 
Søren Stein  Høstvej 6, Skivholme tlf. 8694 4947 
Rikke Kækel  Ladingvej 25, Skivholme tlf. 8629 0035 
Allan Bank Hasager  Skivholmevej 66  tlf. 2989 0069   
Udlejning: tlf. 60 719 219, Ole Petersen, Skivholmevej 81, 8464 Galten 
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 
 

 

  Det nye kirkeår er allerede startet -- det gør det 1. 
søndag i advent. Advent betyder venten på det, som 
skal komme, og det er naturligvis julen med barnet i 
Bethlehem. Jeg synes, at adventskransen med de fire 
lys er en smuk skik, så dufter det allerede af gran og 
julestemning i stuen. Det er vel nok heldigt, at man 
for mange, mange år siden valgte, at Jesu fødsel skul-
le  fejres den 25. dec. -- at vi så her hos os begynder 
allerede den 24. om aftenen, er en anden historie. 

   I Norden var der på omtrent dette tidspunkt af året en solhvervsfest, så 
der har altid skullet ske noget i den mørke tid. 
   I foregående nr. lovede jeg at præsentere vores nye organist her; men nu 
er der sket det, at Marie har søgt og fået en stor stilling i København fra 1. 
januar, så bedst som vi troede, at alt var i orden, må vi nu begynde forfra. 
Vi håber meget, at vi får ansat en organist til februar 2012. 
   Der er som sædvanlig mange og meget forskellige ting på programmet 
for den kommende tid. Alle er velkomne, og alt er gratis. 
  

 
Amazing Grace 
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 
Søndag den 11. december kl.1930 er der gospelkoncert i Sjelle Kirke med 
Amazing Grace. Publikum inviteres til en oplevelse ud over det sædvanli-
ge. De liflige og medrivende toner ledsages af en spændende gennemgang 
af genrens historie, og de fremmødte får mulighed for selv at røre sang-
stemmerne, mærke de swingende rytmer og den smittende musikglæde. 
Onsdag den 14. december kl.19 opfører Hertha Levefællesskab igen 
"Kristi Fødselsspil" og "Hyrdespil" i Skivholme Kirke. Hele kirkerummet 
tages i brug, og de underfulde begivenheder fra den første jul får liv i en 
farverig, munter og bevægende opførelse -- dybt imponerende! Denne 
aften er en rigtig fin indledning til julen for både børn og voksne. 

 
Hertha-Krybbespil 

Søndag den 8. januar kl.16 -- nytårskoncert med et twist! Skovby Kirke 
og Galten Kirke. De glædelige begivenheder til jul, helligtrekonger og Jesu 
dåb har givet inspiration til megen kirkemusik. Der bliver lagt op til ikke 
mindre end to festlige koncerter lige efter hinanden med Galten Kirkes 
dygtige organist, Lars Rosenlund Nørremark. Der startes i Skovby Kirke 
kl.16, og efter første del på ca. 30 min. fortsætter vi i Galten Kirke med 
champagne og anden del -- også på ca. 30 min. Vi hjælper hinanden med 
transporten mellem de to kirker -- spørg præsten, hvis der er problemer. 
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 
Lørdag den 21. januar kl.14 kommer vores egen nytårskoncert. Vi starter 
i Skivholme Kirke. Da Anne-Marie Elbech ikke kan denne gang, bliver det 
Lars Rosenlund Nørremark, Galten, som spiller på orgelet, og som sædvan-
lig Rolf Sandmark på trækbasun. Det skal nok blive fejende flot! Det er en 
gammel tradition her på stedet, at der er svesketærte til nytårsfesten. Selv 
folk, som ellers ikke er til svesker, synes, at den er lækker. Den får vi i 
Sognegården sammen med kaffe og andet godt. 
Tirsdag den 31.januar kl.14 er der kirkehøjskole. Carsten Marvig prædi-
ker i Storring Kirke, og efter kaffen i konfirmandstuen holder sognepræst 
Ole Juul foredrag om forfatteren Martin A. Hansen. Der sættes fokus på 
Martin A. Hansens syn på kirke og evangelium, og der bliver oplæsning 
fra nogle af hans mest kendte noveller, bl.a."Agerhønen" og "Høstgildet". 
Søndag den 5.februar kl.16 bliver der igen "dobbeltkoncert" med Torben 
Krebs ved orglet. Først ca. ½ time i Stjær Kirke og dernæst igen ca.½ time 
i Sjelle Kirke, der har et stort flot orgel. Han tilhører landets absolutte elite 
inden for improvisationskunsten, og det er netop sådan, han vil spille for 
os. Publikum kan ønske melodier, som så kommer under kærlig behand-
ling -- spændende!!! Transporten finder vi ud af. Spørg evt. præsten. 
Søndag den 11.marts: Klaver med det hele. Pianist Frederik Malmqvist 
spiller i Storring Sognegård. 
  

 Se nærmere i Galten Folkeblad og som altid i Kirkebladet, hvor tid og 
sted for periodens mange gudstjenester står på midtersiderne. 

  
Nu har vi jul igen, ja, nu har vi jul igen,           Jul er for glade børn, ja, jul er for glade børn, 
og julen varer li'e til påske.                               men også dejlig for de gamle. 
Nej, det er ikke sandt - nej det er ikke sandt,    Jul er for glade børn, ja, jul er for glade børn, 
for ind imellem kommer fasten.                        men også  dejlig for de gamle.  

 
  Til slut ønskes en glædelig jul og et godt nytår Eva Bach 
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KFUM-spejderne i Herskind 
Bæverdammen 

   Så nærmer julen sig, med hvad dertil hører. Vi har lige haft et godt jule-
marked, bæverne havde bagt pebernødder og malet lys til salg. Men vi har 
også haft en overnatning her i efteråret på spejdergrunden, hvor der er tid 
til at fordybe sig i de ting, vi laver. Mange fik snittet en kniv, som sagtens 
kan bruges til at smøre et stykke mad med. 
   Vinteren vil vi nok mest bruge til indendørssysler, men nok også ud at 
mærke mørket. Er der nogle, der kunne tænke sig at se, hvad vi laver, så er 
man velkommen til at besøge os. Vi er i spejderhytten hver torsdag fra kl. 
1630 - 18. Man skal gå i 0. og 1. kl. for at være bæver. 
Først venter en tiltrængt juleferie. Vi har første mødedag d.19.jan. 2012. 
                                       Glædelig jul og godt nytår ønsker Bente og Karen 

Nyt fra ulvene 
   Her i efteråret har vi arbejdet med kompas, koder og knivbevis. Vi fik la-
vet uhyggelige og sjove græskarlygter til halloween. Vi har også stiftet be-
kendtskab med et trangia og kunne endda lave suppe og koge pasta på det. 
  Ulvene har også brugt de seneste møder på forberedelser til spejdernes jule-
marked. Vi har bagt pebernødder og lavet juledekorationer til områdets pen-
sionister. Tak for den flotte modtagelse vi fik, da vi delte dekorationer ud. 
  Ulvenes sommerlejr 2012 kommer til at foregå i kr. himmelfartsferien 
(17.-20.maj 2012), hvor vi tager til Trevældcentret ved Vinderup sammen 
med bæverne. 
  Ulvenes sidste møde for i år er tirsdag den 6.dec.fra kl. 1730 til 19. 
Vi ses efter juleferien tirsdag den 3. januar 2012. 

Mange juleulvehilsner fra Anne-Dorte, Margit og Henriette 
  

Spejderhjælpsuge i uge 38. 17.-25.sept. 
”Raske børn hjælper syge børn” 

   Spejderne  kom rundt for at sælge arbejdskraft for et mindre beløb, som 
blev samlet sammen og sendt videre til korpset. Her formidles pengene til 
dem, der skal have dem. Pengene er ikke til spejdernes egne lommer. 

Hilsen grupperåd og ledere 
Spejderne sælger juletræer og pyntegrønt. 

   Hos Kirsten og Hans Chr., Præstbrovej 8, Herskind, kan du udvælge 
netop det juletræ, som passer dig. Prisen er angivet på træet/pyntegrønt.  
Pengene lægges i postkassen.        Hilsen ledere og grupperåd  
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Julemarked 
  KFUM spejderne i Herskind havde en rigtig god dag ved det årlige jule-
marked i Herskind Forsamlingshus. Mange glade spejdere og deres foræl-
dre og bedsteforældre besøgte os i forsamlingshuset. Der blev handlet ved 
boderne, og i køkkenet havde de travlt med at varme æbleskiver og gløgg. 
  Dagen før julemarkedet var spejderne sammen med forældre og ledere 
rundt med juledekorationer til de ældre i den nordlige del af kommunen.  
De fleste steder blev spejderne modtaget med åbne arme. KFUM spejderne 
siger tak til alle, der støttede med gevinster til tombolaen og på selve dagen. 
Det blev til et pænt overskud, som går til spejderarbejdet på Trekanten. 
 

Julehilsen fra Tropspejderne 
  Den 20. nov. 2011 var der julemarked i Herskind Forsamlingshus. Der var 
en tombola, fiskedam, en bod med spejderflid og andre hjemmelavede ting. 
Man kunne også købe æbleskiver, glögg & andre søde sager. Der var ame-
rikansk lotteri, hvor man kunne vinde brænde fra spejdergrunden, kufferter 
mm. Der var rigtig mange, der kiggede forbi – Tak for det. - På mødet in-
den julemarkedet lavede vi støvleknægte, foderplader og nisser til flid-
boden. Inden vi holder juleferie skal vi arbejde med stjerner og planeter. 
Og den sidste gang inden ferien er der julehygge… 

God jul fra tropspejderne v/ Andreas og Amalie 
 

Julehilsen fra Juniorspejderne 
  Vi har lavet fodersteder til fugle og fine nisser til julemarkedet, og så 
hjælper vi hinanden meget. Vi har lavet varmluftsballoner og leget nogle 
sjove lege. Vi har lavet fire-balls med gamle klude og sprit. Vi har lært at 
morse og løse koder på forskellige måder. Vi hjalp med at lave juledeko-
rationer til pensionisterne og julemænd til julemarkedet. Vi har bygget 
bivuakker, som vi sov i, og bundet knob, lavet snobrød & popcorn over 
bål….flere gange.  God jul fra juniorspejderne  v/Signe og Camilla 
 

Nyt fra Gruppen 
  Julen er lige om hjørnet, og den glæder vi os til. Vi kan nemlig se tilbage 
på et godt spejderefterår. Vi har haft generalforsamling og siger velkom-
men til Ronnie og Susanne i grupperådet. En stor tak til Anne, som stopper 
i grupperådet og til Joanne, som har lagt mange gode kræfter hos spejderne. 
Heldigvis fortsætter hun som juniorleder, det er jo fantastisk. 
Husk det koster kun 600 kr. at være spejder og det er for et helt kalenderår.  
God jul og godt nytår til alle.      Spejderjulehilsener Nels Jørgen  
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Grupperådet. KFUM-spejderne i Herskind 
Grupperådsformand Linda Nielsen Østre Skolevej 6, Skjørring 8694 3282 4055 5262 lindakk@ofir.dk 
Grupperådsmedlem Jens Erik Treldal Landsbyvænget 1, Herskind 8695 4748 4024 4795 treldal@gefiberpost.dk 
Grupperådsmedlem Pia Matthiessen Høstvej 2, Skivholme 6535 2020 2542 2504 pmat@silkeborg.hth.dk 
Grupperådsmedlem Ronnie Andersen Rytterbakken 8, Sjelle 2571 7128 rytterbakken8@gefibermail.dk 
Grupperådsmedlem Susanne Østergaard Nordmarksvej 3, Sjelle 8695 4919 2089 6725 suserik@os.dk 
Grupperådsass.Henriette Gravgaard Voldbyvej 83, Sjelle 8695 4995 3012 4994 henriette@balmangravgaard.dk 
Kasserer Bent Kristensen Vestre Skolevej 15, Skjørring 8695 4193 2961 1258 bok@gefiber.dk 
Gruppeleder Nels Jørgen Nielsen Stationsvej 25, Sjelle 8695 4462 3082 0243 njvnielsen@gmail.com 
Ledergruppen 
Bæverleder Karen Simonsen Voldbyvej 22, Sjelle 8695 4422 4115 2334 KarenSimonsen@spejdernet.dk 
Bæverassistent Bente L. Hansen Landsbyvænget 22, Herskind 8695 4720 Bente@Pelefant.dk 
Ulveflokleder Henriette Gravgaard Voldbyvej 83, Sjelle Hede 8695 4995 3012 4994 
henriette@balmangravgaard.dk 
Ulveflokassistent Anne-Dorte Jørgensen Gl. Silkeborgvej 10, Harlev 2515 7080 annedortesander@gmail.com 
Ulveflokassistent Margit Thygesen Fuglevænget 17, Herskind 8695 4543 MargitThygesen@hotmail.com 
Tropspejderleder Nels Jørgen Nielsen Stationsvej 25, Sjelle 8695 4462 3082 0243 njvnielsen@gmail.com 
Tropspejderassistent Joanne Ryall Jensen Vibevænget 51, Herskind 8695 4610 2031 0986 jo-jan@mail.dk 
Den grønne gruppe 
Hyttefar Hans Christian Sørensen Præstbrovej 8, Herskind 8695 4360 
Hyttemor Kirsten L. Sørensen Præstbrovej 8, Herskind 8695 4360 
RED Anna Margr. Kristensen Vibevænget 8, Herskind 8695 4180 kajoganna@gmail.com 
IT Joanne Ryall Jensen Vibevænget 51, Herskind 8695 4610 2031 0986 jo-jan@mail.dk 
 

Mad med perspektiver 
  Fra 2.jan.2012 vil Børnehaven Nordlyset få sund og velsmagende mad lavet af 
voksne udviklingshæmmede sammen med deres støttepersoner og pædagoger. 
To års forberedelse er gået forud i et samarbejde mellem Børnehaven, Skolen, 
Herthas beskyttede værksteder, Landsbyrådet og Skanderborg kommune. 
  Så nu er det endelig virkelighed. Der er bygget et helt nyt køkken til formålet og 
alle økonomiske forhold er klargjort. Vi regner med at begynde med en ansat og 
to i beskyttet beskæftigelse. I løbet af foråret og sommeren håber vi på at være to 
ansatte i 30 timer og 4 personer i beskyttet beskæftigelse (§ 103). 
  Det har været en lang, men god proces at få alle forhold omkring det, vi har kaldt 
Mad med Perspektiver, på plads. Der er holdt rigtig mange møder, vi har søgt fon-
de, haft hjælp af konsulenter, en journalist, søgt tilladelse fra sundhedsmyndighe-
der, været omtalt i mange aviser og været på TV. Ja interessen har været stor for 
dette projekt, som er det første af sin art i landet . 
  Nu går opgaven ud på at gøre alt klar til jan. I julen skal der bestilles biodyna-
miske og økologiske råvarer og grøntsager hjem, og vi skal have lagt en madplan 
for de første uger, så vi er klar til at lave mad, der sender dufte ud i alle lokalerne, 
mens børn og voksne i fællesskab hjælper hinanden. En anden hverdag med nye 
mennesker kommer til at præge børnehaven. 
  I begyndelsen er der mange ting, der skal falde på plads, og vi går da også med 
en vis spænding, om alt nu kommer til at gå som planlagt. Vi har forsøgt at være 
så velforberedte, som det nu er muligt, men det er et pionerprojekt, hvor alle skal 
yde ekstra for at det lykkes. 

Hanna Rasmussen, Børnehaven Nordlyset og Per Clauson-Kaas Hertha. 
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Hertha Levefællesskab 

Arrangementkalender. Alle udefra kan deltage 
Lørdags Café. Der er lørdagscafé d.4.febr., 3.marts og 12.maj 2012. 
Det er fra kl.14 til 1630 og alle er velkomne. 
   Hvis man ønsker at fejre sin fødselsdag i caféen, dækker vi gerne op. 
Bestil i forvejen på tlf. 8695 1552 Sonja Therkelsen eller 8695 4527 Helle Hansen. 
Vil du vide mere om Hertha, så læs på hjemmesiden: http://www.hertha.dk 
  Lørdag d.10. dec. er der Café Ida: Svenske Sofia Ekberg kl. 1930 i 
caféen i Hertha. Svenske visesange og troubadour Sofia fra Gøteborg 
underholder med egne sange. Entre 50.- kr. inkl. Kaffebord. 
  Onsdag d.14. dec. er der Julespil i Skivholme kirke kl.19. 
  Det er mennesker fra Hertha Levefællesskab, der er skuespillere. Spillene 
har ”det hele”. Der er sang og musik, fest, farver, sjov og ballade, julestem-
ning og højtid. Det er imponerende og bevægende, og alle er velkommen. 
Det er så tidligt, at også børn kan være med. 

Se også omtalen på ”kirkesiderne” side 37 

 
Landbrugsværkstedet i Hertha 

Landbruget i Hertha er en spændende arbejdsplads med både dyr og maski-
ner. Arbejdsopgaverne veksler i løbet af året, da de er afhængige af årstid. 
Lige nu omkring 1.dec. er markarbejdet ved at være til ende for i år - i hvert 
fald over jorden. I løbet af vinteren vil jorden nemlig forberede forårets 
komme, så den kan blive klar til at modtage og give kraft til nye afgrøder.  
  I år har vi haft græs, rug, hvede, roer og hør. Noget af rugen og hveden 
bliver brugt i Herthas bageri, mens resten og de andre afgrøder bliver brugt 
som foder til landbrugets forskellige dyr. Vi har et mindre hold grise og 
lidt høns, som får lov til at finde det de kan ude, ved at gå og rode i jorden. 
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  Herudover får de foder og grøntsags rester. De ca. 10 malkekøer med 
opdræt afgræsser landbrugets græsmarker. Køerne bliver ikke malket fra 
midten af juni til først i august, og i den periode vil de gå i engen ved åen, 
og på det, vi har lejet ved Præstbrovej, også kaldet slugten. Vinterfoderet 
til køerne består af lidt korn og hør, en del roer og en masse græsensilage.  
  Men dyrene passer jo ikke sig selv. Derfor er landbruget også arbejdsplads 
for 4-5 brugere og 1 praktikant. Selvom mange af arbejdsopgaverne veksler 
i løbet af året, så er pasningen af dyrene et dagligt tilbagevendende gøremål, 
som kræver en vis struktur og orden. Arbejdsdagen i landbrugsværkstedet 
starter kl. 9 med morgensamling, hvor der bliver samlet op på den foregå-
ende dag, samt der bliver uddelt opgaver for dagen. En tager sig af at fodre 
grise og høns, en malker køerne, mens en anden giver dem korn, en tredje 
skærer roer o.s.v. På denne måde har alle en opgave med at få det hele til at 
fungere. Som regel er vi færdige med at passe dyr kl.1030, hvor vi holder 
formiddagspause. Vi holder pause med folkene fra mejeriet, og der er ofte 
en livlig snak hen over kaffekopperne, indtil arbejdet kalder igen. 
  Efter pausen er det mere oprydning og vedligehold. Er vejret godt, og det 
er til at arbejde ude, går vi i marken og laver indhegning til dyrene, hakker 
roer eller samler sten, eller hvad der lige afhængigt af årstiden skal gøres.  
Er vejret ikke til udendørs sysler, finder vi på noget inden døre. Der er altid 
noget, der skal ryddes op eller repareres.  
Arbejdsdag for brugerne slutter kl.13, når der spises varm mad i Herthahus. 
Sådan ca. går ugens 5 dage, hvor landbruget fungerer som værksted for bru-
gerne. Om eftermiddagen og i weekenderne overtages stalden af børn fra 
både Hertha og Herskind. Der bliver leget i korn, svinget i tov, klappet 
kalve, og der bliver givet en hånd med til både malkning og fodring. Og det 
er jo herligt! Det er rigtig dejligt at være mange om arbejdet, så lad det være 
en opfordring til både at besøge og tage del i landbruget på Hertha. 
  Til slut vil jeg skrive lidt om mig selv: Jeg er far til 2 drenge på henholds-
vis 11 og 19 år. Har afsluttet landbrugsuddannelsen på Den økologiske 
Jordbrugsskole i 1987. Drevet økologisk malkekvæghold på 2 ejendomme. 
Én ved Odder og senest på en gård ved Års i Himmerland, som jeg stadig 
ejer. Jeg bor dog i Hertha og er ansat som leder af landbrugsværkstedet som 
vikar for Janus Sølvsten i perioden 1.maj 2011 til maj 2013.  

Lars Pedersen – i Hertha hedder jeg Lars landmand. 
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Hertha har vision 2018 klar 
Artikel i Midjyllands Avis d.25.nov.2011 

Lokalplanen for sidste udbygning af levefællesskabet i Herskind 
er på trapperne. Samtidig er Hertha klar med spændende visions-
brochure om udviklingen frem mod 2018. 
Af Jens-Erik Sinnbeck 
  En ny lokalplan for Hertha Levefællesskab i Herskind er nu fremme ved 
byrådets bord. Forslaget ventes onsdag 30. nov. at blive godkendt, så det 
kan sendes ud i offentlig høring. Dermed kan Hertha formentlig inden for få 
måneder stikke spaden i jorden til nybyggeri, der har været længe undervejs 
  Med start næste år og afslutning i 2013  er planen at opføre et nyt bofæl-
lesskab for psykisk udviklingshæmmede i levefællesskabet. Det får plads til 
7 beboere i et to-etages byggeri i det sydvestlige hjørne af det store område. 
Prisen anslås til 11,3 millioner kroner. 
Lang venteliste 
  Med det nye bofællesskab får Hertha plads til i alt 27 voksne udviklings-
hæmmede. Planerne har ligget klar længe, og der er i høj grad brug for det 
nye bofællesskab. Faktisk er 35 udviklingshæmmede aktuelt på venteliste til 
en bolig i Hertha. 
Frem mod 2018 
  Den nye lokalplan sætter rammerne for den sidste udbygning af Hertha på 
det 42 tdr. land store område ned mod Lyngbygårds Ådal lige øst for Her-
skind by. Fuldt udbygget ventes  levefællesskabet at have  omkring 150 
beboere  -  20 flere end i dag.  
 - Vi har selv lavet lokalplanforslaget i et godt samarbejde med kommunen, 
siger arkitekt Mads Klinkvort, der har samlet trådene i det færdige projekt.  
  Hvordan rammerne skal fyldes ud, beskriver Hertha i en ny brochure 
»Visioner for fremtiden« - om planerne frem til 2018. 
Flere private boliger 
  Der bliver plads til lidt flere boliger til såkaldt almindelige beboere. Tre 
parceller er afsat til privat boligbyggeri. Ligeledes er det tanken -  i 2015 - 
at  udvide det lille bofællesskabet Burishus, der ligger centralt i Hertha.  
  Her er der i dag 6 boliger til udviklingshæmmede og en bolig til en alm. 
familie. Planen er at udvide med en skærmet enhed med boliger til fire nye 
beboere - et projekt til knap fem millioner kroner.  
  I 2017 står en ombygning af Herthas centrale bygning, Herthahus, på pro-
grammet. Huset rummer fællesskabets samlingssal, hvor beboerne ofte spi-
ser sammen, og hvor der er fællesarrangementer med musik, drama osv.  
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Hertha Levefællesskab 
  Salen skal udvides, så den passer til det fremtidige antal beboere. Derud-
over er der et ønske om at modernisere de boliger, som fælleshuset også 
rummer. Der er i dag 11 små et-værelses lejligheder med fælles toiletter og 
køkken, og planen er, at de skal  erstattes af 7 moderne to-rums lejligheder. 
Ombygning og udvidelse anslås at koste mellem små fire og godt fem 
millioner kroner.  
Værksteder udvikles 
  Visionen konkretiserer også de tanker, der er om at udbygge virksomheder 
og værksteder på Hertha. I 2012 skal gartneriet have to halvtage. I 2014 skal 
kostalden udbygges. I 2016 skal et nyt kreativt værksted med vævestue og 
multiværksted, og samme år er planen at bygge et nyt kulturhus/fælleshus. 
Et byggeri til 3,8 millioner kroner.  
  Planerne ligger klar, og Herthas beboere har vist, at de kan sætte handling 
bag ord. Men først skal den nye lokalplan  vedtages, og med 2 mdrs offent-
lighedsfase og efterfølgende behandling, kan det ventes at ske til foråret. 

PS: Skanderborg Byråd har på mødet d.30.nov. godkendt lokalplanen 
 

Oversigtskort over Hertha 
Forsiden på brochuren 
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Hovedbrud for hele familien 
  1. Er der gode vinderchancer i Herskindsigt? 
  2. Er Herskind-Skivholme indstillet til Landsbyprisen 2012? 
  3. Sælger spejderne juletræer?        Hvor? 
  4. Hvem blandt annoncørerne går i højden? 
  5. Har Hertha planer om udbygning af levefællesskabet? 
  6. Hvor mange sider har kirken med i denne udgave? 
  7. Hvad sker der i Skivholme Forsamlingshus d. 29/12?  
  8. Kan man spille banko i Herskind Forsamlingshus? 
  9. Hvem er næstformand i HB? 
10. Hvor i Herskind opstilles en hjertestarter? 
11. Hvilken dato er der juleafslutning på skolen? 
12. Hvornår starter den nye madordning i Børnehaven? 
13. Hvad står DN for? 
14. Hvor bliver der et nyt spor? 
15. Er der indlæg med i dette nr. om seniorboliger? 
16. Hvor kan ældre få EDB undervisning -næsten gratis? 
17. Hvem holder generalforsaml. d.23.2 i Borgernes Hus? 
18. Har Herskind Borgerf. sendt kontingentopkrævning ud? 
19. Hvor mange mdr. dækker aktivitetskalenderen? 
20. Hvornår er der generalforsamling i Brugsen?   
Svar på ovenstående spørgsmål finder du i dette nr. af Herskindsigt. 
Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugsen senest den 6.marts 2012.  
Indsendt af: 
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Mortens El.service 
 

Glentevænget 6, Herskind 
 

Tlf. 2371 6571 og 3511 5566 

 

Lipo´s Islændercenter 
Tilbyder: 
Rideundervisning på 
Islandske heste. 
Undervisning er for voksne og børn. 

Tlf.: 86 95 45 06 – www.lipo-s.dk 
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Herskind-Sabro 3-1.   Aug. 2011 Ved Klostermølle 10.sept.2011 

  

Legepladsdag 8.okt.2011 ”Personale” Folkekøkken 4.12.2011 

 
Spejder-julemarked 20.nov.2011 

 
 

Møde om seniorboliger 29.nov.2011 

                                    


